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� Kontroler wej�� wyj�� o wysokiej wydajno�ci 
� Moduł zawiera 16 wyj�� i 16 wej�� 
� Wykorzystywany do sterowania kontrol� dost�pu w windach  
 
Moduł wyj�� AFO5100 jest zaawansowanym kontrolerem stanowi�cym interfejs pomi�-
dzy urz�dzeniami wej�cia wyj�cia a kontrolerem centralnym (ACC). 
 
Został zaprojektowany do zarz�dzania dost�pem do wind za pomoc� systemu kontroli 
dost�pu SiPass. Jeden moduł AFO5100 pozwala na jednoczesn� kontrol� do 16 pi�ter, 
kilka modułów mo�e realizowa� obsług� wi�kszej ilo�ci kondygnacji. 
 
Mechanizm Fire Over-ride umo�liwia natychmiastowy dost�p do drzwi w przypadku po-
jawienia si� zagro�enia, gwarantuje pewno�� działania i błyskawiczn� reakcj� systemu 
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Cechy 

 
 � 16 wej�� z izolacja 
 � 16 dodatkowych wyj�� przeka�nikowych 
 � Lokalne wej�cie sabota�owe i wyj�cie alarmowe 
 � Sygnalizacja LED 
 � LED zasilania i aktywno�ci 
 � Pami�� typu Flash z mo�liwo�ci� aktualizacji 
 � 2 wyj�cia przeka�nikowe Fire Over-ride 
 � 2 wej�cia Fire Over-ride 
 � Obsługa udoskonalonych Fire Over-ride 

 

Opis 

AFO5100 w pełni wspiera mechanizm Fire Over-ride, posiada dedykowane monitoro-
wane wej�cia steruj�ce. Dzi�ki temu system wykrywa i sygnalizuje próby sabota�u, za-
pewnia otwarcie przej�� kontrolowanych w sytuacji zagro�enia. 
 
AFO5100 współpracuj�c z kontrolerem ACC zarz�dzaj�cym dost�pem do poszczegól-
nych pi�ter stanowi interfejs pomi�dzy wind� a systemem SiPass. Ka�de pi�tro mo�e 
by� oprogramowane indywidualnie z okre�leniem przedziału czasu, w jakim mo�liwy 
jest dost�p przy u�yciu kart kontroli dost�pu. 
 
Moduł wyj�� mo�e by� swobodnie programowany, oprogramowanie jest przechowywa-
ne w pami�ci Flash, aktualizacja oprogramowania odbywa si� centralnie za po�rednic-
twem serwera systemowego. 
 

Architektura systemu 

Kontroler ACC otrzymuje informacj� o odczytaniu karty dost�pu przez czytnik umiesz-
czony w windzie, w zale�no�ci od poziomu dost�pu kontroler wysyła komend� aktywo-
wania wła�ciwego przycisków wyboru pi�ter do modułu OPM. U�ytkownik poprzez wci-
�ni�cie odpowiedniego przycisku dokonuje wyboru pi�tra. 
 

 
OPM zastosowanie do obsługi windy 
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Dane techniczne 

 
 Zasilanie  
 Napi�cie zasilania 12 VDC +10% / -15% 
  24 VDC +10% / -15% 
 Pobór mocy Maks. 10 W 
   
 Interfejs komunikacyjny  
 1 x ACC/FLN RS-485, 2-przewodowy 
   
 Wej�cia  
 16 wej�� izolowanych (zewn�trznie zasi-

lanych) 
Nie nadzorowane 

 1 wej�cie sabota�owe Zasilane wewn�trznie 
 2 wej�cia Fire Over-ride  Bez potencjałowe lub pasywne 
   
 Wyj�cia  
 16 przeka�ników Bez potencjałowe 

10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC 
 1 wyj�cie sabota�owe Open–Collector, 12VDC / 100 mA 
 2 wyj�cia Fire Over-ride Bez potencjałowe 

10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC 
   
 Wymiary (L x W x H)  
 Bez obudowy 267mm x 216mm x 30 mm 

10.51” x 8.5” x 1.18” 
   
 Warunki �rodowiskowe  
 Temperatura Praca: 0 oC – 50 oC / 32oF – 122oF 
  Przechowywanie: 0 oC – 60 oC / 32oF – 

140oF 
 Wilgotno�� 10-90% (bez kondensacji) 

 

Dane do zamówienia 

 Typ Nr katalogowy Oznaczenia Waga 
 AFO5100 6FL7820-8CC10 Moduł wyj�� z płyt� monta�ow�, 

12/24 VDC 
0,4 kg 

 
 
 



 

Siemens Sp. z o.o. 
Prezes Zarz�du: Peter Baudrexl 
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski 
Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski 

ul. �upnicza 11 
03-821 Warszawa 
Polska 

Tel.: +48 228709000 
Fax: +48 228709009 
www.siemens.pl 

Siedziba spółki: ul. �upnicza 11, 03-821 Warszawa, Zarz�d: Peter Baudrexl, Dominika Bettman, Marek Bielski, Piotr Dobrowolski, Wojciech Kowalewski 
S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, Nr KRS 0000031854, Wysoko�� kapitału spółki: 208.469.300,- PLN  
WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870 

Dokument  A24205-A335-B117   

Wydanie 04.2008   

 

 
 


