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Czytnik ARD-AYCF64 umożliwia programowanie kodów
PIN i obsługę formatów transmisji z kart zbliżeniowych.
Czerwone podświetlenie klawiatury sprawia, że jest ona
doskonale widoczna w nocy i za dnia. Solidna, odporna na
działanie promieniowania UV obudowa i wodoszczelna
osłona pozwalają na instalowanie czytnika na zewnątrz
budynków.

Certyfikaty i świadectwa

Europa: CE

Planowanie

Wyposażony w etykietę z instrukcjami montażu i
nawiercania, śrubę zabezpieczającą oraz zestaw narzędzi
pozwalających zapobiegać otwieraniu przez osoby
niepowołane.

Dołączone części

• Ekranowany kabel interfejsu o długości 60 cm
• Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zakres napięcia pracy 5–16 VDC

Maksymalny prąd wejściowy Tryb gotowości: 105 mA przy 12 VDC
Tryb odczytu: 140 mA przy 16 VDC

Czytnik kart zbliżeniowych Maks. odległość odczytu*: 80 mm
Modulacja: ASK przy 125 kHz
Zgodne karty: wszystkie 26-bitowe kar-
ty EM

Wyjście zabezpieczenia antysa-
botażowego

Otwarty kolektor, aktywny poziom ni-
ski,
maks. prąd upływu 32 mA

Charakterystyka działania

Klawiatura 3 x 4 klawisze do lokalnego programo-
wania i wprowadzania kodów PIN o dł.
4–8 cyfr

Konstrukcja Osłona epoksydowa, całość osadzona
w solidnej obudowie poliwęglanowej.
Gumowe klawisze z czerwonym pod-
świetleniem. Nadaje się stosowania w
niesprzyjających warunkach otoczenia.

Sygnały dźwiękowe i optyczne Dwa trójkolorowe wskaźniki LED oraz
zintegrowany brzęczyk

Sterowanie diody LED Styk bezprądowy, zwierny

Kod urządzenia Programowalny

Format odczytu karty 26-bitowy Wiegand lub Zegar i dane

ARD-AYCF64 – czytnik RFID z klawiaturą
▶ Atrakcyjny i poręczny wygląd pozwala stosować

czytnik w pomieszczeniach lub na zewnątrz

▶ Duża klawiatura z czerwonym podświetleniem

▶ Obsługa kodów PIN o długości do 8 cyfr

▶ Możliwość odczytu kart RFID oraz znaczników przy
użyciu technologii 125 kHz (EM)

▶ Posiada dwa trójkolorowe wskaźniki LED oraz
zintegrowany brzęczyk, przydatne podczas
programowania i eksploatacji

www.boschsecurity.pl
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Parametry elektryczne

Formaty kodu PIN 8 formatów do wyboru; kody PIN o dłu-
gości od 1 do 8 cyfr

Parametry środowiskowe

Zakres temperatur pracy -30°C ÷ 65°C

Wilgotność podczas pracy 0 do 95% (bez kondensacji)

Klasa ochrony IP 65

Parametry fizyczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 120 x 76 x 21 mm

Ciężar 215 g

* Zasięg zależy również od parametrów elektrycznych
otoczenia i odległości od elementów metalowych.

Zamówienia - informacje

ARD-AYCF64 – czytnik RFID z klawiaturą
Czytnik z podświetlaną klawiaturą do zasto-
sowań zewnętrznych, przeznaczony do tech-
nologii 125 kHz EM.
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