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Vossessor 4

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

Vossessor 4

Een EAL deur controller (Vossessor) kan lokaal geplaats worden aan de veilige zijde van elk toegangspunt, centraal in de hoofd-
apparatuur ruimte (MER), of in de secondaire ruimte (SER). Een Vossessor communiceert in het algemeen met een pas lezer 
(DPAS) en/of een andere sensor (b.v. EFC), en met ATS. De Vossessor 4 kan een enkele deur controleren en kan communiceren 
met de toegevoegde lezers (max 2.) via RS485, de deursloten (max. 2) heeft ingangen voor de connectie van aanvullende uitrus-
ting (nood deuropeners, enz.)

De Vossessor is uitgerust met een lokaal geheugen en kan stand-alone functioneren bij netwerk uitval. Wanneer de communica-
tie met het netwerk is hersteld zal de locale date automatisch naar de centrale ATS database worden gezonden.

• Stand-alone functionaliteit
• Geheugen voor lokale data opslag
  (pas autorisaties, gebeurtenissen)
• (Semi) Anti pass-back functionaliteit
• 3 relais (uitbreidbaar naar 7 relais)
• 12 inputs

Externe connecties:

• 2 lezer interface modules
• 3 relais (voor deursloten en andere outputs)
• Ingangen voor nood deuropeners,
  handmatig open enz.
• Communicatie; Buslijn, RS232, RS485
  of TCP/IP Ethernet

• Behuizing standard:
  Afmetingen (L x B x H) : 423 x 243 x 80 mm
  Opgenomen vermogen - 25 Watt Nominaal

• Voeding:
  210-240 V-AC, 12/24 V-DC

• Kleur:
  Zwart
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Buitenafmetingen Bevestigingsmogelijkheden

• Afmetingen (L x B x H) :
  423 x 243 x 80 mm (behuizing standaard)

Vossessor-4
• standaard behuizing gesloten 
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• Zie onderstaande maatschets:

• Info + Artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.
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