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“ATS faciliteert uw autorisaties”
EAL - Access Control

AR16 - I/O Module (outputs)

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

AR16 - I/O Module

De I/O module AR16 is een relaiskaart t.b.v. het EAL Security 
Management Systeem (SMS). Deze module heeft 16 relais welke 
via een serieel communicatieprotocol (EAL-I/O protocol) de
status van iedere uitgang aanstuurd vanuit het EAL SMS. De 
seriële verbinding kan lopen via een RS485 of RS232 interface.

Als de RS485 verbinding gebruikt wordt kunnen meerdere 
I/O-modules op 1 interface (Iris RS485 serl, compoort met 
RS485 converter, tcp/ip <-> RS485 converter) aangesloten wor-
den, met een RS232 verbinding slechts één. Ook kunnen deze 
modules worden opgenomen als onderdeel van de Vossessor 
5, waarbij alle instellingen worden opgegeven vanuit het ATS 
systeem.

• De AR16 kan gevoed worden met gelijkspanning (10..30 Volt)
• Module kan als onderdeel van de Vossessor 5 functioneren
• Communicatie via RS232 of RS485
• Ledtest bij opstarten
• Verschillende modi

• Mogelijkheid om diverse I/O modules te koppelen. Bijvoorbeeld met de AI32

• Ook kunnen deze modules worden opgenomen als onderdeel van de Vossesor 5
  De AR16 wordt dan rechtstreeks gekoppeld aan de AVSC print
  Er kunnen maximaal 7 AR16 borden achter 1 AVSC print worden geplaatst
  Een combinatie van AVSD, AR16 & AI32 borden behoort ook tot de mogelijkheden,
  met een maximum van 7 borden achter 1 AVSC
  In één XL behuizing kunnen maximaal 3 AR16 borden geplaatst worden

• Afmeting Print : 149 mm x 122 mm

Voeding: 10..30 V DC
Opgenomen Vermogen: max 12 Watt
Communicatie: RS 232 of RS 485

• info + artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer info en de juiste artikel- en bestelnummers.
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AVSC print AVSD print
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