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O ARD-AYCF64 oferece PIN programável e formatos de
transmissão de proximidade. O teclado retroiluminado em
vermelho é claramente visível durante o dia ou à noite.
Com gabinete robusto e resistente à luz ultravioleta e o
compartimento à prova de água, o leitor é apropriado para
instalações externas.

Certificados e Aprovações

Europa: CE

Planeamento

Disponível com uma descrição de instalação e de
perfuração, parafusos de segurança e um conjunto de
ferramentas para evitar abertura não autorizada.

Peças incluídas

• Cabo de interface blindado de 60 cm
• Manual do usuário

Especificações Técnicas

Características Elétricas

Faixa de tensão de operação 5 – 16 Vcc

Corrente de entrada máxima Em standby: 105 mA a 12 Vcc
Leitura: 140 mA a 16 Vcc

Leitor de cartões de proximida-
de

Faixa de leitura máx.*: 80 mm
Modulação: ASK a 125 kHz
Cartões compatíveis: todos os cartões
EM de 26 bits

Saída de violação Coletor aberto, ativo baixo,
máx. fluxo de corrente de 32 mA

Características Operacionais

Teclado Teclas 3 x 4 para programação local e
entrada de códigos PIN de 4 a 8 dígitos

Design Construção em caixa de epóxi, total-
mente selada em um compartimento
resistente de policarbonato. Teclas em
borracha iluminadas em vermelho.
Apropriado para ambientes com condi-
ções severas.

Áudio/Visual Dois LEDs indicadores de três cores, si-
rene integrada

Controle de LED Contato seco, NA

Código de instalação Programável

Formato de leitura do cartão Selecionável Wiegand de 26 bits ou
Clock & Data

ARD-AYCF64 - RFID com teclado
▶ Design arrojado e atraente com operação interna e

externa

▶ Amplo teclado com retroiluminação vermelha

▶ Suporta PINs de até 8 dígitos

▶ Lê cartões RFID e tags com a tecnologia (EM) 125 kHz

▶ Dois LEDs de três cores e uma sirene integrada para
programação e operação

www.boschsecurity.com/pt
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Características Elétricas

Formatos de código PIN 8 formatos selecionáveis, códigos PIN
de 1 a 8 dígitos

Características Ambientais

Faixa de temperatura de opera-
ção

-30 °C a 65 °C

Umidade de operação 0% a 95% (sem condensação)

Classe ambiental IP 65

Características Físicas

Dimensões (A x L x P) 120 x 76 x 21 mm

Peso 215 g

* O alcance também depende do ambiente elétrico e da
proximidade de metais.

Como encomendar

ARD-AYCF64 - RFID com teclado
Leitor com teclado retroiluminado para uso
externo para tecnologia EM 125 kHz.

ARD-AYCF64
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