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1. Vlastnosti
Otvíra je kompaktní za ízení, na jediném plo ném spoji je umíst na anténa, tecí i
vyhodnocovací elektronika, pam
ísel karet, obvod reálného asu, komunikace s PC,
indikace i relé.
·
·
·
·
·
·
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Identifikace 125kHz EM41xx ip , pam na 1000 karet, 2500 pr chod
tecí vzdálenost: ISO karta 10cm, p ív sek 3 cm
Funguje autonomn nebo ve spojení s po íta em
Mo nost p ipojení externí antény (s ohledem na v í bezpe nost)
Montá do instala ních krabic s rozte í otvor 60mm, vypína ABB, krabic
ArtCase
Komunikace RS485, a 127 otvíra na lince
Definice asových pásem - vestav ný RTC s Li baterií (jen v.EC4007)
Zvuková i optická signalizace
Výstupní reléový kontakt 60V/1A - lze nastavit délka sepnutí (0,1 25,5 s) i
reverzní funkci
Napájení: 9 a 12V DC, p íkon do 1W
Teplotní rozsah: -20 +70 C
Rozm ry: 75 x 75 x 15mm

Ke zprovozn ní sta í p ipojit ke svorkám 6 vodi . V místech, kde by hrozilo rozebrání
krytu a nepovolené otev ení dve í, je v ak mo né vyvést ke dve ím (nebo na jejich vn í
stranu) pouze externí anténu a otvíra ponechat na nep ístupném míst . Externí anténa s
indikací LED je dodávána s hotovými propojovacími kabely, podle p ání 75 cm nebo 150 cm.
i pou ití externí antény je t eba rozpojit propojku umíst nou mezi svorkovnicemi, viz. obr.
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2. Umíst ní
i montá i otvíra e, respektive externí antény, je pro správnou funkci nutno dodr et
minimální vzdálenost 3 cm od v ech kovových p edm (nap . rám dve í). Ideální vzdálenost,
i které se nesni uje tecí vzdálenost, je 10 cm. Pokud musíme otvíra namontovat na
kovovou desku, je nutné pou ít plastovou distanci nebo do desky vy íznout pat
velký
otvor (min.140x140mm). P i instalaci více otvíra je dále zapot ebí, aby jejich vzájemná
vzdálenost byla alespo 70 cm. To platí i v p ípad , kdy jsou otvíra e umíst ny z obou stran
zdi. V e je názorn uvedeno na obr. 1.

Obr. 1 Doporu ené umíst ní otvíra
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3.P ipojení kabel
ívodní kabely by m ly mít pr ez max. 0,35 mm2, pro komunikaci nejlépe kroucené
(twisted). P ípadné stín ní spojíme se zemí jen na jednom konci. Kabely by m ly vést p ímo ke
svorkám a pokud mo no se vyhýbat plo nému spoji. P ebyte ná délka vodi sto ená
v blízkosti spoje zp sobuje ru ení. Pro napájení doporu ujeme pou ít lineární zdroj, spínané
zdroje mohou zp sobovat ru ení.
Schéma p ipojení kabel k otvíra i je uvedeno na obr. 2. Pou ití externí antény a p ipojení
PC jsou volitelné.

Obr. 2 Schéma p ipojení otvíra e
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Pokud je ji v budov rozvedena strukturovaná kabelá , je mo né ji vyu ít i pro propojení
instalovaných otvíra , jak je ukázáno na obr. 3.

Obr. 3 Propojení otvíra strukturovanou kabelá í
(Vodi e pro p ipojení zámk dve í nejsou znázorn ny.)

Pro ovládání jednoho zámku dve í je mo né vyu ít i v ího po tu otvíra . Obr. 4 a 5
ukazují p ipojení dvou otvíra k zámku v normálním, respektive v reverzním re imu.
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Obr. 4 P ipojení dvou otvíra

k zámku v normálním re imu

Obr. 5 P ipojení dvou otvíra

k zámku v reverzním re imu
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Pro ovládání zámku(- ) dve í je mo né pou ít a 127 otvíra
sb rnici typu RS485. Blokové schéma je uvedeno na obr. 6.

Obr. 6 P ipojení otvíra

p ipojených na jedné

na sb rnici
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