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Obsługuje do 8 czytników z interfejsem Wiegand lub 8 czytników RS-485
Wspiera wszystkie popularne technologie czytników
Wspiera tryb pracy Fire Override
Umo liwia podł czenie czytników wej cia i wyj cia (do 4 przej )
Wej cia: kontaktron drzwiowy i przycisk wyj cia (do 8 przej )
16 wej pomocniczych
8 wyj pomocniczych (open collector)
Wyj cie steruj ce (do 8 przej )
Kontrola przewodów wej ciowych
Status LED: komunikacja, aktywno , zasilanie, wej cie/wyj cie
ADE5300 stanowi lokalny interfejs pomi dzy kontrolerem centralnym (ACC) i 8
czytnikami kart. ADE5300 przesyła dane odczytanych kart kontroli dost pu do AC5100.
Po odczytaniu karty kontroler AC5100 weryfikuje uprawnienia u ytkownika i w efekcie
przyznaje lub odmawia dost pu do chronionego obszaru.
ADE5300 mo e zosta skonfigurowany do obsługi 8 przej z czytnikiem wej cia lub 4
przej wyposa onych w czytniki wej cia i wyj cia. Mo liwa jest konfiguracja mieszana
Np. 6 przej z czytnikiem wej cia i 1 przej cie z czytnikiem wej cia i wyj cia.
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ADE5300 kontroluje wszystkie elementy wyposa enia przej cia kontroli dost pu.
Obsługuje czytnik wej cia, czytnik wyj cia, element blokuj cy, kontaktron drzwiowy
informuj cy o pozycji drzwi. ADE5300 umo liwia monitorowanie wej , zapewniaj c
detekcj sabota u okablowania oraz sygnalizacj alarmów w systemie.
ADE5300 zawiera 16 programowalnych wej pomocniczych, przeznaczonych do
monitorowania styków sabota owych obudowy, przycisków napadowych, czujek ruchu.
ADE5300 posiada ponadto osiem wyj pomocniczych typu (open collector)
pozwalaj cych na podł czenie sygnalizatorów d wi kowych, optycznych lub innych
urz dze sygnalizacyjnych alarmuj cych w przypadku wywołania alarmu.
ADE5300 w pełni wspiera tryb pracy Fire Override, zawiera monitorowanie wej
steruj cych pozwalaj ce na wykrywanie sabota u okablowania. Próby forsowania
scenariusza po arowego s wykrywane i sygnalizowane w postaci alarmu zapewniaj c
bezpiecze stwo systemu.
Poprzez zastosowanie najnowszej technologii flash ADE5300 jest w pełni
aktualizowane i mo e by w łatwy sposób programowany za pomoc stacji roboczej
SiPass. Wiod ca technologia pozwala na przeprogramowywanie lub rekonfiguracj
ADE5300, oraz u ywanie go w poł czeniu z innymi produktami firmy Siemens z
dziedziny bezpiecze stwa stanowi c kompletne i w pełni rozbudowywane rozwi zanie
kontroli dost pu.
ADE5300 został zaprojektowany w sposób pozwalaj cy na łatwy monta w ka dej
stosownej lokalizacji.
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Dane techniczne
Parametry elektryczne
Napi cie zasilania
Pobór pr du
Interfejs FLN
Interfejsy czytników
Pomocnicze zasilanie

Field bus
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Zatwierdzenie

Wej cia

Wyj cie przeka nikowe

12 V DC, -15 do +10% lub
24 V DC, -15 do +10%
maks. 2 A @ 12 V, maks. 1.5 A @ 24 V
RS-485 dwuprzewodowy, half-duplex
8 x interfejs Wiegand/Clock&Data, lub
1 x interfejs Siemens RS-485 do 8 czytników
Czytniki kart
8 x 400 mA @ 9.7 – 12 V DC
1 x 1.5 A @ 9.7 – 12 V DC
RS485 dwa przewody, half-duplex
250 x 287 x 50 mm
Emitowane zakłócenia:
- EN 61000-6-3: 2001
- EN 55022 +A1 +A2 Kl. B: 2003
Odporno zakłóceniowa:
- EN 50130-4 +A2: 2003
C-Tick, UL294
8 x kontaktron drzwiowy
8 x przycisk wyj cia
16 x pomocniczych
Wszystkie wej cia nadzorowane lub bez nadzoru
2 x Fire Override (tryb pracy standardowy lub
wzbogacony)
8 x wyj cie zasilania zamka @ 30 V DC, 2 A
8 x Open-Collector @ 9.7 – 12 V DC, 100 mA
2 x Fire Override @ 30 V DC, 2 A
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Dane do zamówie
Typ
ADE5300

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

Nr katalogowy
Oznaczenie
S24246-A2500-A1 Moduł interfejsu 8 czytników, obsługa
o miu przej kontroli dost pu, zasilanie
12/24 V DC, zawiera płyt monta ow .

ul. upnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

Waga
1.3 kg

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