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� Obudowa metalowa ze skonfigurowanymi elementami SiPass  
� Zawiera kontroler centralny (ACC), dwa moduły interfejsu czytników (DRI), za-

silacz 
� Mo�liwo�� rozbudowy o dodatkowe elementy  
 
AC5160 jest obudow� przeznaczon� do monta�u elementów systemu kontroli dost�pu 
SiPass. 
 
Jest wyposa�ona w kontroler centralny (ACC), dwa moduły interfejsu czytników (RDI) 
oraz zasilacz. Dodatkowo AC5160 oferuje miejsca przeznaczone do monta�u kolejnych 
elementów, dwóch baterii gwarantuj�cych zasilanie awaryjne oraz zasilacza dodatko-
wego. 
 
Obudowa składa si� z płyty monta�owej przeznaczonej do monta�u elementów oraz 
pokrywy. Konstrukcja obudowy umo�liwia łatwy i szybki monta�. W trakcie instalacji 
systemu konieczne jest jedynie podł�czenie czytników oraz zasilania zewn�trznego. 
Zintegrowany czujnik otwarcia obudowy zapewnia, �e obudowa nie b�dzie mogła  by� 
nie zauwa�enie otwarta przez nieuprawnione osoby. 
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Cechy 

� Skonfigurowana obudowa SiPass 
� Wyposa�ona w kontroler centralny (ACC), dwa moduły interfejsu czytników (DRI) 

oraz zasilacz 
� Prosta I szybka  instalacja 
� Rozbudowywana o dodatkowe elementy  
� Zintegrowane czujniki otwarcia obudowy 
� Zastaw akcesoriów monta�owych 
 

Opis 

AC5160 w obudowie �ciennej, która obejmuje podstawowe komponenty SiPass: kon-
troler centralny (ACC) I dwa moduły interfejsu czytników (DRI). Komponenty te razem z 
zasilaniem s� skonfigurowane i podł�czone. 
  
Konstrukcja obudowy i zestaw akcesoriów monta�owych pozwala na prost� i szybk� 
instalacj� urz�dzenia. Wszystkie elementy wewn�trzne s� zamocowane, konieczne jest 
jedynie podł�czenie czytników i zewn�trznego zasilania. Obudowa dysponuje przepu-
stami kablowymi umo�liwiaj�cymi łatwe okablowanie z zewn�trznym punktem podł�-
czenia. 
 
Wolne miejsce na płycie monta�owej przeznaczone jest do instalacji kolejnych elemen-
tów systemu kontroli dost�pu. Umo�liwia to zwi�kszenie np. cztery moduły interfejsu 
czytników (DRI) lub moduł steruj�cy wej�� (IPM) kolejno moduł steruj�cy wyj�� (OPM). 
W zale�no�ci od ilo�ci zamontowanych elementów mo�e okaza� si� konieczne zasto-
sowanie dodatkowego zasilacza. W przypadku zastosowania zasilacza dodatkowego 
urz�dzenia pracuj� trybie master – slave. 
 
Zintegrowany czujnik otwarcia pokrywy zapewnia sygnalizacj� stanu obudowy w posta-
ci informacji na stacji roboczej systemu. 

Mo�liwe konfiguracje 

 
Mo�liwe konfiguracje systemu przy maks. poborze mocy poszczególnych elementów: 
 

Zasilaczy  
sieciowych  

ADD5100 AFI5100 AFO5100 

1 2 0 1 
1 2 1 0 
1 4 0 0 
2 6 0 0 
2 6 0 1 
2 6 1 0 

 
Podczas planowania systemu nale�y uwzgl�dni� maksymalny pobór mocy zastosowa-
nych elementów (czytniki,  urz�dzenia do otwierania  drzwi). 
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Wymiary (w mm) 

 

 
  Pokrywa 
 
 
 
 

 
  Płyta monta�owa 
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Dane techniczne 

 

 
Parametry elektryczne 

 

 Napi�cie zasilania 230 V AC, +10 do -15%, 50 Hz 

 Napi�cie wyj�ciowe 24 V DC 

 Pr�d obci��enia ł�cznie z ładowaniem 
baterii 

maks. 5 A dla zasilacza 150 W 

 Pojemno�� baterii maks. 25 Ah 

 Pobór mocy1  

  AC51002 maks. 10 Watt 

  ADD51003 maks. 25 Watt 

  AFI5100 maks. 50 Watt 

  AFO5100 maks. 10 Watt 

 
Zasilacz 

 

 Mocowanie Szyna DIN TS35 
 Zaciski wej�ciowe Zaciski spr��ynowe, maks. 1.5 mm2 
 Zaciski wyj�ciowe Zaciski spr��ynowe, maks. 2.5 mm2 
 

Warunki pracy 
 

 Temperatura pracy -10 do +55° C 

 Stopie� ochrony (EN60529) IP30 

 Wilgotno�� wzgl�dna F (< 95%) 

 Klasa �rodowiskowa II 

 
Konstrukcja 

 

 Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm 500 x 750 x 200 

 Kolor RAL 7035, jasno szary 

 Materiał Blacha stalowa 

 
 

                                                      
1 Dane szczegółowe s� zawarte w kartach katalogowych wymienionych modułów. 
2 Zast�puje oznaczenie ACC-010 
3 Zast�puje oznaczenie RIM-010 
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Zawarto�� 

� 1 x Instrukcja instalacji 
� 1 x Zestaw akcesoriów monta�owych 
� 1 x Obudowa z płyt� monta�ow� 
� 1 x Zaawansowany kontroler centralny (ACC) 
� 2 x Interfejs czytników ADD5100 
� 1 x Zasilacz 24V/150W 
 
Wszystkie wymienione cz��ci sprz�tu s� konfigurowalne. 
 

Dane do zamówienia 

 
 Typ Nr katalogowy Oznaczenie Waga 
 AC5160 6FL7820-8BA16 Kontroler SiPass 21,2 kg 
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