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� Interfejs obsługuj�cy dwa czytniki 
� Obsługuje czytnik wej�cia wyj�cia, steruje i monitoruje stan drzwi 
� Łatwy monta� 
 
DRI pełni funkcje lokalnego interfejsu mi�dzy zaawansowanym kontrolerem centralnym 
ACC a maks. dwoma czytnikami kart (wej�ciowym i wyj�ciowym) obsługuj�cymi jedne 
drzwi. Interfejs DRI odbiera z czytników informacje o to�samo�ci u�ytkownika karty 
chc�cego przej�� przez chronione drzwi i przesyła te dane do kontrolera ACC. Ponad-
to, interfejs DRI jest wyposa�ony w funkcj� informowania o statusie drzwi, jak równie� 
otwierania/ zamykania drzwi na ��danie. 
 
 
Gdy u�ytkownik wczytuje kart� w czytniku wej�ciowym lub wyj�ciowym (podł�czonym 
do interfejsu DRI), interfejs DRI interpretuje zakodowane informacje i przesyła je do 
kontrolera ACC, który z kolei sprawdza uprawnienia danej osoby. Je�eli danemu u�yt-
kownikowi nadano odpowiednie uprawnienia, kontroler ACC wysyła komunikat do inter-
fejsu DRI, zezwalaj�cy na otwarcie drzwi i przej�cie. 
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Cechy 

 
 � Obsługuje wszystkie powszechnie stosowane czytniki. 
 � Obsługuje wszystkie czytniki z protokołem SiPass 
 � Obsługa czytnika wej�ciowego i wyj�ciowego. 
 � Dodatkowy zasilacz 12Vdc (min. napi�cie wej�ciowe 18Vdc) 
 � Wyj�cie zamka / rygla drzwi (sterowane przeka�nikiem). 
 � Wej�cie ��danie wyj�cia. 
 � Wej�cie zestyku drzwi. 
 � 3 wej�cia pomocnicze. 
 � Wyj�cie pomocnicze (sterowane przeka�nikiem). 
 � Monitorowanie linii wej�ciowych. 
 � Kontrolka LED statusu komunikacji. 
 � Kontrolka LED aktywno�ci. 
 � Kontrolka LED zasilania. 
 � Kompatybilno�� oprogramowania układowego z systemem głównym. 

 

Opis 

 
Interfejs DRI kontroluje wszystkie funkcje chronionych drzwi lub bariery, które wymaga-
j� zastosowania maks. dwóch czytników (wej�ciowego i wyj�ciowego). Interfejs obsłu-
guje dowolny czytnik wej�ciowy, czytnik wyj�ciowy, rygiel drzwi oraz zestyk do monito-
rowani poło�enia drzwi. 
 
Wej�cia interfejsu DRI mog� by� monitorowane indywidualnie. Dzi�ki temu jest mo�li-
we np. generowanie komunikatu ALARMOWEGO informuj�cego system o uszkodzeniu 
przewodów. 
 
Interfejs DRI jest wyposa�ony w trzy programowalne wej�cia słu��ce do monitorowania 
systemu, np. pokrywy obudowy, przycisku przymusu lub czujek ruchu PIR. Ponadto, in-
terfejs DRI jest wyposa�ony w wyj�cie pomocnicze, do którego mo�na podł�czy� sy-
gnalizator alarmowy, akustyczny lub optyczny, które s� wyzwalane podczas naruszenia 
ochrony. 
 
Dzi�ki zastosowaniu nowoczesnej pami�ci flash, interfejs DRI jest w pełni przystoso-
wany do aktualizacji oprogramowania, a tryby pracy interfejsu mo�na programowa� z 
systemu głównego. Nowoczesna technologia pozwala na ponowne zaprogramowanie 
lub skonfigurowanie interfejsu DRI, jak równie� na stosowanie go wraz z innymi ele-
mentami systemów bezpiecze�stwa firmy Siemens w celu stworzenia kompletnego 
systemu kontroli dost�pu, który jest w pełni przystosowany do rozbudowy 
 
Interfejs DRI został starannie zaprojektowany i mo�e by� łatwo montowany w dowolnie 
przydzielonej lokalizacji, przykładowo obok drzwi które kontroluje, jak i w szafie z kon-
trolerem.. 
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Dane techniczne 

 
 Zasilanie  
 Napi�cie robocze 12-32 VDC +/-20% 
 Pobór mocy Maks. 25 W 
   
 Interfejs czytników  
 2 Clock/Data Clock/Data / Wiegand 
 lub  
 1 RS-485 Protokół CerPass 
   
 Interfejs komunikacyjny  
 1 ACC/FLN RS-485, 2-przewodowy 
   
 Wej�cia  
 1 przycisk wyj�cia Wewn�trznie lub zewn�trznie zasilane 
 1 Kontaktron drzwiowy Wewn�trznie lub zewn�trznie zasilane 
 3 wej�cia pomocnicze Wewn�trznie lub zewn�trznie zasilane 
   
 Wyj�cia  
 1 wyj�cie zasilania zamka elektromagne-

tycznego 
Bez potencjałowe 
10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC 

 1 wyj�cie pomocnicze Bez potencjałowe 
10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC 

 1 Dodatkowe wyj�cie zasilania 12 VDC / 1 A 
 1 wyj�cie zasilania czytnika 12 VDC / 300 mA (interfejs czytnika) 
   
 Wymiary  (wys. x szer. x gł.)  
 ADD5100 125mm x 125mm x 34mm 

4.92” x 4.92” 1.34” 
 ADD5110 150mm x 150mm x 76mm 

5.91” x 5.91” 2.99” 
 ADD5160 180mm x 180mm x 60mm 

7.09” x 7.09” x 2.36” 
   
 Warunki �rodowiskowe  
 Temperatura Praca: 0 oC do 50 oC / 32oF d 122oF 
  Składowanie: 0 oC do 60 oC / 32oF do 

140oF 
 Wilgotno�� 10-90% (brak kondensacji) 
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Dane do zamówienia 

 Typ Nr. katalogowy Oznaczenie Waga 
 ADD51001 6FL7820-8CA10 Podwójny interfejs czytnika, z płyt� pod-

stawy, 24VDC 
0,2 kg 

 ADD51102 6FL7820-8CA11 Podwójny interfejs czytnika z płyt� pod-
stawy I plastikowa obudow�, 24 V DC 

0,56 kg 

 ADD5160 6FL7820-8CA16 Podwójny interfejs modułu czytnika I 
plastikow� obudow� typu  “Europe” 

0,6 kg 

 
 

                                                      
1 Zast�puje oznaczenie typu RIM-010 
2 Zast�puje oznaczenie typu RIM-011 
 


