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De ARD-EntryProx toegangscontroleterminal ondersteunt
onafhankelijke toegang met een kaart en/of PIN-code.
Deze kan tevens een deur bedienen. Via de Wiegand-
interface kan een toegangscontroller worden aangesloten.

Installatie/configuratie

Opmerkingen bij installatie van APC-DC202
• Twee Wiegand-interfaces voor de aansluiting van

lezers.
• Bij deze werking is er slechts één lezer per deur

toegestaan.
• Als er een ingangs- en uitgangslezer op een (fysieke)

deur moeten worden aangesloten, kunnen de twee
betreffende deuren worden geconfigureerd als een
logische eenheid op de APC-DC202.

• Wanneer u de lezer op de APC-DC202 aansluit als PIN-
codeklavier, dient u er rekening mee te houden dat
PIN-codes, vanwege de 26-bits code, niet langer dan 5
cijfers mogen zijn en moeten liggen tussen 00001 en
65635. Daarnaast moet de bedieningsmodus worden
ingesteld op "alleen kaartgebruik" of "alleen PIN-code-
gebruik."

Opmerkingen bij installatie van AMC-4W
• Vier Wiegand-interfaces voor de aansluiting van lezers.
• Per ingang kunnen maximaal vier lezers worden

geïnstalleerd.

Volg de algemene bevestigingsinstructies voor de
proximity-lezer wat betreft de afstand tussen lezers en
metalen oppervlakken.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Onderdeel

1 Behuizing toetsenpaneel en eenheid

1 Achterpaneel van behuizing

4 Aansluitkabel

1 Achterpaneel voor antennemodule

1 Antennebehuizing

1 Afdekking voor antennekoker

1 Jumper

4 Eenzijdig klevende rubberen voeten

4 Schroeven

1 Installatiehandleiding

ARD-EntryProx - met codeklavier
▶ Compacte terminal voor toegangscontrole (voor

opbouwmontage) met leeseenheid voor proximity-
kaarten en toetsenpaneel voor invoer van PIN-codes
en configuratie

▶ Zelfstandige werking

▶ Transactiegeheugen voor maximaal 1000 transacties;
een transactie bestaat uit een persoonlijke ID, datum
en type transactie

▶ Maximaal 2000 persoonlijke ID's

▶ Configureerbare PIN-codeblokkering nadat een
bepaald aantal keren een onjuiste PIN-code is
ingevoerd

▶ Snelle persoonlijke activering door het tonen van een
kaart

▶ Alarm via hulprelais
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Technische specificaties

Behuizing

Buitenafmetingen (B x H x D) 133 x 70 x 35 mm

Materiaal Polycarbonaat (UL 94)

Kleur Zwart

Gewicht 158 g

Aansluitingen

Display 3 LED's

Zoemer 4 kHz

Interfaces Wiegand

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -30° tot +65°C

Vochtigheid 10 tot 95% niet-condenserend

Milieuklasse IP 50 (bij installatie in vochtige of nat-
te omgevingen is een weersbestendi-
ge behuizing noodzakelijk)

Elektrische parameters

Voeding 10 tot 15 VDC

Stroomverbruik 150 mA
Opmerking: voeding bijv. met 12 V
voedingseenheid, 500 mA
Mat. nr. 4.998.118.694

Leesproces HID - PROX

Bedrijfs-/modulatiefrequentie 125 kHz

Leesafstand 4 tot 6 cm met ISO-kaart

Relais

Hoofdrelais Max. 4 ADC

Hulprelais Max. 1 ADC

Bestelinformatie

ARD-EntryProx - met codeklavier
Compacte toegangslezer met codeklavier.
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