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Este documento contém as informações mínimas necessárias para a configuração inicial e instalação do 
dispositivo. A descrição detalhada da funcionalidade do controlador é descrita no Manual de operação do 
MC16 disponível em www.roger.pl. 
 

Introdução 
 

O MC16 é um módulo eletrónico multifuncional usado no sistema RACS 5. Dependendo do firmware 
carregado e da licença, pode funcionar como controlador de acesso, expansor de E/S, interface de 
comunicação, controlador de elevador, controlador de automação e outros dispositivos. O módulo MC16 é 
oferecido como placa eletrónica sem firmware e licença (MC16-RAW) ou como dispositivo preparado de 
fábrica para uma aplicação específica. Ambos os tipos podem ser reprogramados pelo instalador para 
serem usados para outras finalidades no sistema RACS 5. Tal modificação de funcionalidade requer novo 
firmware e, opcionalmente, compra de nova licença. Para alargar a funcionalidade do mesmo tipo de 
dispositivo (por exemplo, MC16-PAC-1 -> MAC16-PAC-2), é necessário apenas alterar a licença. 

 

Licença de software 
 

O novo controlador vem equipado de fábrica com o ficheiro LICENSE.CFG que é armazenado no cartão de 
memória do controlador e é válido apenas para o módulo eletrónico com endereço MAC especificado no 
ficheiro de licença. O ficheiro inclui informações sobre o tipo de dispositivo (por exemplo, o controlador de 
acesso MC16-PAC-8, controlador de elevador MC16-EVC-64), a funcionalidade (por exemplo, o número 
máximo de portas controladas) e o endereço MAC do módulo. 
 
Nota: Quaisquer alterações no conteúdo do ficheiro de licença não serão mais válidas. O ficheiro de licença 
pode ser carregado/substituído no software VISO clicando com o botão direito do rato no controlador e, em 
seguida, clicando-se no comando Selecionar Ficheiro de Licença do Controlador. 
 
Nota: O cartão de memória é parte integrante do módulo eletrónico MC16. Se perder ou danificar o cartão, o 
controlador pode interromper a recolha de eventos e interromper o normal funcionamento. 

 

Configuração 
 

De modo a usar o MC16 no sistema RACS 5 é necessário realizar os 2 seguintes passos: 
▪ Configuração de baixo nível 
▪ Configuração de alto nível 

 

A configuração de baixo nível é conduzida através do programa VDM e dedica-se a adaptar o módulo 
eletrónico MC16 em relação ao endereço IP, chave de criptografia, entradas, saídas e outros parâmetros 
que dizem respeito às propriedades do MC16, mas não se referem à lógica do sistema. A configuração de 
baixo nível é feita quando o controlador é colocado no Modo de Serviço. 
 
 
Nota: é recomendado realizar a configuração de baixo nível antes de ligar o controlador à rede do 
computador. 

 
A configuração de alto nível é conduzida através do programa VISO e serve para configurar as regras de 
controlo de acesso, automação predial e outros elementos da lógica do sistema RACS 5. A configuração de 
alto nível é realizada após a configuração de baixo nível e quando o controlador está no modo de operação 
normal. A configuração de alto nível requer também a instalação do serviço de comunicação incluído no 
software RogerSVC. 
 

Endereço IP 
 

A comunicação entre o controlador e o PC é realizada apenas pela rede Ethernet IP. No caso do controlador 
com firmware 1.3.2 e mais antigos, foram usados dois endereços IP, ou seja, endereço IP de serviço e 
endereço IP normal foram usados onde o endereço IP do serviço para a versão de baixo nível foi 
armazenado no ficheiro IP.ini no cartão de memória e pode ser modificado manualmente editando o ficheiro 
IP.INI. No firmware 1.4.2 e mais recente, é usado apenas o endereço IP único tanto para a confirmação de 
baixo nível quanto para a configuração de alto nível e não há necessidade de modificar o ficheiro IP.ini 
manualmente no cartão de memória. O endereço IP por defeito do controlador é 192.168.10.213 e pode ser 
alterado com o software RogerVDM dentro da configuração de baixo nível. 

http://www.roger.pl/
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Chave de comunicação  
 

A comunicação entre o controlador MC16 e o PC é criptografada através de uma chave de comunicação. O 
novo dispositivo tem por defeito a chave 1234 que pode ser alterada no RogerVDM selecionando 
Ferramentas-> Definir chave de comunicação. Quando a chave de comunicação é desconhecida ou perdida, 
e pode ser apagada durante o procedimento de reset à memória, que restaura a chave de comunicação por 
defeito (vazia) e outras configurações padrão da placa MC16. 
Ao registar o controlador na base de dados VISO, é necessário inserir o endereço e a chave de comunicação 
(Controlador-> Comandos -> Definir chave de comunicação). Assim que a chave de comunicação é registada 
na base de dados VISO, pode ser alterada diretamente do programa VISO, ou seja, sem a configuração de 
baixo nível do programa RogerVDM. 

 
Nota: A chave de comunicação consiste apenas em dígitos HEX (0-9, A, B, C, D, E, F) e, quando perdida, 
não pode ser restaurada nem da placa controladora nem do backup do ficheiro de configuração guardado no 
disco. Recomenda-se que guarde a chave de comunicação em local seguro. 

 

Configuração de baixo nível 
 

A configuração de baixo nível é necessária para definir os parâmetros da placa do MC16 e deve ser realizada 
antes de registar o controlador MC16 no sistema RACS 5. Durante a primeira configuração, o próprio 
endereço IP e a chave de comunicação são configurados. A programação de outros parâmetros depende dos 
requisitos do cenário de instalação individual e não é obrigatória. 

 
Procedimento da configuração de baixo nível (firmware 1.3.2 ou superior): 
1.  Remova a fonte de alimentação. 
2.  Faça curto nas linhas CLK e DTA. 
3.  Restaure a alimentação (todos os LEDs a piscar) e aguarde 6s. 
4.  Remova as ligações entre as linhas CLK e DTA (os LEDs param de piscar, LED2 está ON). 
5.  Inicie o software utilitário RogerVDM. 
6.  Selecione Dispositivo, Versão de firmware e Canal de comunicação (Ethernet). 

7.  Digite o endereço IP de serviço (está especificado no ficheiro IP.INI no cartão de memória do controlador). 
8.  Digite a chave de comunicação (a chave por defeito é 1234). 
9.  Clique no botão Conectar e o programa irá estabelecer ligação com o controlador e a janela de 
configuração principal com os parâmetros de configuração do MC16 será exibida. 
10.Clique em Ferramentas -> Definir chave de comunicação e introduza a nova chave de comunicação (use 

apenas caracteres HEX) se a chave atual for a por defeito ou nenhuma. 
11.Defina o endereço IP e programe os outros parâmetros do controlador, conforme necessário. 
12.Assim que completar a configuração, clique no botão Enviar para Dispositivo e o RogerVDM irá carregar 
as novas definições para o controlador. 
13.Opcionalmente clique no botão Enviar para ficheiro para fazer o backup das definições do MC16 num 
ficheiro. 
14.Escolher Dispositivo -> Desconectar e feche o programa RogerVDM. 
15.Reinicie o controlador. 

 
Procedimento da configuração de baixo nível (firmware 1.4.2 ou superior): 
1.  Ligar a alimentação. 
2.  Inicie o software utilitário RogerVDM. 
3.  Selecione Dispositivo, Versão de firmware e Canal de comunicação (Ethernet). 

4.  Introduza ou selecione a partir da lista o endereço IP (endereço por defeito IP=192.168.0.213). 
5.  Digite a chave de comunicação (por defeito a chave é 1234). 
6.  Clique no botão Conectar - o programa irá estabelecer a ligação com o e a janela de configuração 
principal com os parâmetros de configuração do MC16 será exibida. 
7.  Clique em Ferramentas -> Definir chave de comunicação e introduza a nova chave de comunicação (use 

apenas caracteres HEX) se a chave atual for a por defeito ou nenhuma. 
8.  Defina o endereço IP e programe os outros parâmetros do controlador, conforme necessário. 
9.  Assim que completar a configuração clique no botão Enviar para Dispositivo e o RogerVDM irá carregar as 
novas definições para o controlador. 
10.Opcionalmente clique no botão Enviar para ficheiro para fazer o backup das definições do MC16 num 
ficheiro. 
11.Escolher Dispositivo -> Desconectar e feche o programa RogerVDM. 
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Nota: Sempre que a configuração de baixo nível do controlador MC16 for alterada, é necessário detetar o 
controlador no software VISO e carregar a configuração de alto nível. 

 

Reset à memória 
 

O procedimento Reset à memória apaga todas as configurações de baixo nível incluindo a chave de 
comunicação (Nenhum) e o endereço IP do controlador (192.168.0.213). No caso do firmware 1.3.2 ou 
superior o endereço IP de serviço permanece inalterado e ainda é mantido no arquivo IP.INI no cartão de 
memória. 
 
Procedimento de Reset à memória: 
1.  Remova a fonte de alimentação. 
2.  Faça curto nas linhas CLK e IN4. 
3.  Restaure a alimentação (todos os LEDs irão piscar) e aguarde 6 segundos, no mínimo. 
4.  Remova a ligação entre as linhas CLK e IN4 (os LEDs param de piscar, LED2 está ON). 
5.  Aguarde (cerca de 1.5 min) até o momento em que LED5+LED6+LED7+LED8 rá piscar o que indica 
que a memória foi restaurada para valores por defeito. 
6.  Assim que a memória é restaurada é necessário realizar a configuração de baixo nível. 
7.  No caso de um controlador com o firmware 1.4.2 pela primeira vez faça a configuração de baixo nível 
da mesma forma que um controlador com o firmware 1.3.2. 
 

Upgrade de firmware 
 

É possível carregar um novo firmware no controlador usando o programa RogerVDM e selecionando 
Ferramentas -> Update firmware ou através do cartão de memória usando o procedimento apresentado 
abaixo. Faça um backup da configuração de baixo nível e guarde as configurações num ficheiro pois a 
atualização do firmware normalmente restaura as configurações por defeito e apaga a chave de 
comunicação. 
 
Procedimento de upgrade de Firmware via cartão de memória: 
1.   Remova a fonte de alimentação. 
2.   Remova o cartão de memória do controlador. 
3.   Copie o novo firmware para o cartão de memória e renomeie-o como FW.BUF. 
4.   Insira novamente o cartão de memória na ranhura do controlador. 
5.   Ligue a unidade e o controlador iniciará automaticamente o processo de atualização do firmware. 
Durante este processo, que geralmente leva 10s, o LED2 fica aceso enquanto o LED3 está a piscar. 
6.   Quando a atualização estiver concluída, o arquivo FW.BUF será automaticamente apagado e o 
controlador retornará ao modo de serviço (LED3 está OFF, LED2 está ON). 
7.   Corra o programa utilitário RogerVDM e realize a configuração de baixo nível ou restaure a 
configuração anterior a partir do ficheiro de backup. 
8.   Uma vez realizada a configuração, reinicie o controlador e execute o programa VISO para registar o 
controlador na base de dados do RACS 5. 
 
Nota: Durante o processo de atualização do firmware, é necessário garantir alimentação contínua e 
estável no módulo MC16. A falha da fonte de alimentação pode resultar danos no dispositivo. 

 

Fonte de alimentação 
 

O módulo MC16 requer a alimentação do transformador 230VAC / 18VAC / 40VA. Opcionalmente, pode 
ser alimentado a partir de 12VDC ou 24VDC. No caso de utilização de fonte de alimentação de 12VDC, o 
MC16 não suporta bateria de backup.
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Fig. 1 MC16 alimentado pelo transformador AC. 

 

 
Fig. 2 MC16 alimentado a 12/24VDC. 

 

Bus RS485  
 

Cada módulo ou dispositivo conectado ao barramento MC16 RS485 deve ter o endereço exclusivo definido 
na faixa 100-115. Todas as fontes de alimentação usadas para alimentar os módulos e dispositivos 
conectados ao mesmo barramento RS485, devem ser conectados por um fio dedicado (separado) de 
qualquer diâmetro e, opcionalmente, aterrados em qualquer ponto selecionado arbitrário. 
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Vista da eletrónica do modulo MC16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Vista da placa MC16 

 

Tabela 1: Terminais de ligação MC16 

Terminal Descrição Terminal Descrição 

NC1 Contacto REL1/ NC IN5 Entrada IN5  

COM1 Contacto REL1/ COMM  IN6 Entrada IN6  

NO1 Contacto REL1/NO GND Sinal terra 

NC2 Contacto REL2/NO IN7 Entrada IN7  

COM2 Contacto REL2/COMM IN8 Entrada IN8 

NO2 Contacto REL2/NO  GND Sinal terra 

BAT+ Nó positivo para bateria de backup OUT1 Saída a transístor OUT1  

BAT- Nó negativo para bateria de backup OUT2 Saída a transístor OUT2  

AC Entrada de alimentação AC OUT3 Saída a transístor OUT3  

AC Entrada de alimentação AC OUT4 Saída a transístor OUT4  

AUX- Saída de alim.12VDC/1A, negativo OUT5 Saída a transístor OUT5  

AUX+ Saída de alim.12VDC/1A, positivo OUT6 Saída a transístor OUT6  

TML- Saída de alim 12VDC/0.2A, 
negativo 

GND Sinal terra 

TML+ Saída de alim 12VDC/0.2A, positivo A1 RS485(1)/ Linha A 

IN1 Entrada IN1  B1 RS485(1)/ Linha B 

IN2 Entrada IN2 CLK RACS CLK/DTA Linha CLK 

GND Sinal terra DTA RACS CLK/DTA Linha DTA 

IN3 Entrada IN3  GND Sinal terra 

IN4 Entrada IN4 A2 RS485(2)/ Linha A (não usado) 

GND Sinal terra B2 RS485(2)/ Linha B (não usado) 
 

 

Tabela 2: LEDs da fonte de alimentação 

LED Função 

AC Alimentação AC disponível 

DC Saída 12V DC disponível 
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Tabela 3: LEDs de estado 

 Função em modo normal Função em modo de serviço 

LED1 Modo Normal Nenhum 

LED2 Nenhum Modo de Serviço 

LED3 A piscar: Erro de configuração de baixo nível 

ON: Erro de configuração de alto nível 

Não usado 

LED4 Sem cartão de memória/ Erro de cartão de 
memória 

Erro desconhecido 

LED5 Erro no registo de eventos Erro de endereço IP 

LED6 Erro de licença Erro de cartão de memória 

LED7 Não usado Não usado 

LED8 A piscar: Funcionamento correto em modo normal A piscar: Funcionamento correto em modo de 
serviço 

ON: Bootloader error  

 

Tabela 4: Especificações técnicas 

Tensão de alimentação 17-22VAC, nominal 18VAC 

11.5V-15VDC, nominal 12VDC, 

22-26VDC, nominal 24VDC 

Bateria de backup 13.8V/7Ah, corrente de carregamento 300mA 

Consumo de corrente 100 mA para 18VAC (sem cargas nas saídas AUX/TML) 

Entradas Oito entradas, eletricamente enviesada para +12V via resistor 5.6kΩ  

Saídas de relé Duas saídas de relé com contacto único NO/NC 30V/1.5A  

Saídas de transístor Seis saídas de transístor de coletor aberto, 15VDC/150mA. Max. dissipador 
de corrente total por todas as saídas até 3ADC. 

Saídas da fonte de 
alimentação 

12VDC/1A (AUX) 

12VDC/0.2A (TML) 

Portas RS485 Duas portas de comunicação RS485  

Portas Ethernet Porta de comunicação 10BASE-T 10/100Mb  

Comprimento dos cabos 1200m para RS485 

150m para Wiegand e RACS CLK/DTA 

Classe ambiental 

(de acordo com EN 50131-1) 

Classe I, interior geral, temperatura: +5°C to +40°C,  
humidade relativa: 10 to 95% (sem condensação) 

Dimensões H x W x D 72 x 175 x 30 mm 

Peso aproximadamente 200g 

Certificações CE 
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Diagramas de instalação 
 

 
Fig. 4 Ligação de leitores Wiegand à placa MC16 
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1. Distância máxima do cabo entre o controlador e qualquer MCT/MCX não deve exceder os 1200m. 

2. Cada dispositivo deve ter um endereço individual na gama de 100…115. 

3. Todos os dispositivos ligados ao bus de comunicação RS485 devem partilhar o mesmo nível de referência 
GND. 

4. Para as linhas RS485 A e B Recomenda-se o par de fios trançados e não blindados. 

5. Exceto para loop, é permitida outra tipologia de cablagem 
 

 
Fig. 5 Ligação de dispositivos e módulos RS485 à placa MC16. 
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Fig. 6 Tipologias de entrada 
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Fig. 7 Ligações comuns alimentação negativa 
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Fig. 8 .Exemplo de um sistema de acesso com módulos e dispositivos RS485 
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Fig. 9 Sistema de acesso com duas portas de leitura entrada/entrada fornecidas pela fonte de alimentação 
embutida MC16
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Este símbolo colocado num produto ou embalagem indica que o produto 
não deve ser descartado com outros resíduos, pois isso pode ter um 
impacto negativo no meio ambiente e na saúde. O utilizador é obrigado a 
entregar os equipamentos aos pontos de coleta designados de resíduos 
elétricos e eletrónicos. Para obter informações detalhadas sobre 
reciclagem, entre em contato com as autoridades locais, a empresa de 
recolha de resíduos ou o ponto de venda. A recolha e reciclagem 
separadas deste tipo de resíduos contribui para a proteção dos recursos 
naturais e é segura para a saúde e o ambiente. O peso do equipamento é 
especificado no documento. 

 

 
 
 

Contacto: 
Roger sp. z o.o. sp.k. 

82-400 Sztum 
Gościszewo 59 

Tel.: +48 55 272 0132 
Fax: +48 55 272 0133 

Apoio técnico: +48 55 267 0126 
E-mail: biuro@roger.pl 

Web:  www.roger.pl 
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http://www.roger.pl/

