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Čtečky EDK4-RS, EDK4B-RS, EDK4M-RS jsou určeny pro 
přímé připojení na sběrnici RS485 pro on-line řídící jednotky 
CL700 nebo GL-C700. Obsahují jedinečnou MAC adresu, díky 
níž není nutno provádět žádné nastavení. Snímač bezkon-
taktních medií nebo kontaktních čipů pro venkovní použití 
je vyplněn speciální hmotou a celé zařízení je jen těžko me-
chanicky poškoditelné. Krytí IP 55 umožňuje přímé použití 
snímače ve venkovních prostorách. Je vhodný zejména pro 
vjezdy na parkoviště apod. Montuje se povrchově na jakýko-
liv podklad. Čtečka EDK4 se připojuje vždy na sběrnici RS485 
systému ACS-line nebo GILD. Informace o přečtení karty jsou 
předány do nadřazené řídící jednotky, kde proběhne kont-
rola oprávnění vstupu nebo jiná činnost. Nadřízený systém 
zpětně ovládá světelnou a zvukovou signalizaci čtečky, příp. 
sepnutí relé.

POPIS zAřízENí

VLAStNOStI

 + spínací relé
 + tamper snímač
 + vstup/výstup pro synchronizaci s blízkou čtečkou
 + vstupy pro dveřní kontakt a odchodové tlačítko
 + standardní provedení v černé barvě, na objednávku světlé provedení

 + držák pro instalaci jako součást dodávky

OBJEDNACí KóDy S POPISEM ČtEČEK

edk4-rs sběrnicová antivandal čtečka kontaktních čipů dallas

edk4B-rs sběrnicová antivandal čtečka bezkontaktních médií emmarin

edk4M-rs sběrnicová antivandal čtečka bezkontaktních médií MiFare
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technické údaJe

Typové označení EDK4-RS EDK4B-RS

napájecí napětí dc 12V dc 12V

napájecí proud max. 60 ma @ 12V max. 100 ma @ 12V

id médium dallas ds1990a-F5 eM40xx, eM41xx (125khz)

čtecí vzdálenost - 10 cm při použití karty, při montáži na kovový povrch může být menší.

rozměry (v x š x h) 119 x 80 x 35 mm 119 x 80 x 33 mm

krytí iP 55 iP 55 

pracovní teplota -25 °c až +65 °c -25 °c až +65 °c

výstup dat rs485 rs485

připojení 2x 6-pólová svorkovnice 2x 6-pólová svorkovnice

délka připojení dle specifikace rs485 dle specifikace rs485

váha 280 g 280 g

barevné provedení černá, světlá ral 9002 černá, světlá ral 9002


