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MC16-PAC

O MC16 é um controlador de acessos e automação 
multi-portas dedicado ao sistema RACS 5 (Roger). 
Dependendo da versão, permite controlar até 16 portas 
bidirecionais e 32 nós de automação (estados). O MC16 
pode ser integrado com sistemas de alarme de intrusão 
através de linhas IO. O conceito de integração permite 
exibir o estado da zona de alarme nos LEDs do leitor e 
alterar o estado da zona diretamente nos terminais de 
acesso. O MC16 pode ser usado como dispositivo coletor 
de dados para sistemas de relógio de ponto. Pode 
registar diferentes tipos de eventos de relógio de ponto 
que se destinam a marcar vários tipos de presença ou 
ausência dos utilizadores na área supervisionada. Cada 
operação no controlador pode exigir autorização do 
utilizador. O processo de autorização pode consistir na 
permissão para o ponto de acesso no qual o utilizador 
está a ser registado e permissão para a ação que está a 
ser solicitada. A autorização do utilizador pode exigir 
que um ou mais fatores de autenticação sejam usados. 
Todos os utilizadores podem ter uma ou mais credenci-
ais de acesso (cartão, PIN, impressão digital, etc.). O 
controlador foi projetado para operação com a série 

MCT (RS485), embora possa funcionar também com os 
leitores Wiegand e RACS CLK/DTA. O barramento de 
comunicação RS485 permite a topologia de cabo gratui-
ta (por exemplo, árvore, estrela e combinação dos 
anteriores) e aceita qualquer tipo de cabos de sinal. A 
distância máxima entre o controlador e qualquer leitor 
ou extensão MCT é limitada a 1200 m de cabo. Os 
leitores Wiegand e RACS CLK / DTA podem ser conecta-
dos diretamente à placa MC16 ou através de placas de 
extensão RS485 dedicadas (por exemplo, MCX402DR). 
O controlador está equipado com a interface Ethernet, 
que é usada para a con�guração e gestão do sistema. O 
sistema é gerido pelo aplicativo Windows VISO 
cliente-servidor que opera com o base de dados Micro-
soft SQL Server ou Microsoft SQL Server Compact. A 
comunicação entre o PC e o controlador está totalmente 
criptografada usando o método AES-128-CBC e pode ser 
conduzida em redes de computadores LAN ou WAN. A 
con�guração do sistema leva menos de um minuto e 
não depende do número de controladores, que é 
teoricamente ilimitado.
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Ficha Técnica
MC16-PAC

• Credenciais de acesso 8192
• 8 fatores de autenticação por credencial de acesso
• 32 autorizações por credencial de acesso 
• 16 portas de acesso
• 32 pontos de acesso
• 64 terminais de acesso
• 16 zonas de acesso
• 16 zonas de acesso
• 32 nós de automação
• 16 grupos de nós de automação
• 512 autorizações
• 64 regras dentro de uma autorização única
• 64 modos de relógio de ponto
• 64 políticas de autenticação
• 8 regras dentro de uma única política de autenticação
• 4 etapas dentro de uma única política de autenticação
• 8 entradas paramétricas integradas
• 
• topologias de entrada NO, NC, EOL, 2EOL e 3EOL 
• Opção de entrada de dupla �ação
• 8 saídas transistor integradas 150mA / 15VDC
• 2 saídas a relé integradas NO/NC 1.5A/30V 
• Polaridade de saída normal ou inversa
• 64 entradas multifuncionais (2)

• 64 saídas multifuncionais (2)
• 64 funções multifuncionais (2)
• 32 comandos multifuncionais
• Passagem temporizada
• 32 calendários
• 99 períodos dentro de um único calendário
• 250 Horários
• 40 períodos dentro de um único horário
• 16 exceções dentro de um único horário
• 
• Alimentação DC ou AC 
• Carregamento e monitorização da bateria de reserva
• 2 interfaces série RS485 
• Interface RACS CLK/DTA (4 leitores da série PRT, no máximo)
• Interface para leitores Wiegand (4 leitores do tipo Wiegand, máx.)
• Interface Ethernet integrado 
• Protocolo de comunicação AES-128-CBC encriptado
• Instalação no interior
• Dimensões (A x L x P): 72 x 175 x 30 mm
• Marca CE 

(1) Recursos apresentados para a versão MC16-16. Para a limitação de 
outras versões MC16, veja a tabela de limites da versão MC16.
(2) Número total, incluindo módulos integrados e de extensão
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Guia de encomenda

Item Descrição

MC16-RAW Placa de controlo de acessos; sem licença de incluída

MC16-PAC-1 Placa de controlo de acessos; Licença para 1 porta

MC16-PAC-2 Placa de controlo de acessos; Licença para 2 portas

MC16-PAC-3 Placa de controlo de acessos; Licença para 3 portas

MC16-PAC-4 Placa de controlo de acessos; Licença para 4 portas

MC16-PAC-N Placa de controlo de acessos; Licença para N portas (N=1-16)

MC16-PAC-LIC-1 Extensão de uma licença para o controlador MC16 

Pulsos de entrada con�gurável

integradas

Este documento não pretende ser a especi�cação técnica do produto e apenas possui carater informativo. O Fabricante reserva o direito  de alterar as 
características sem aviso prévio. As características listadas neste documento referem-se a toda a série e depende da versão particular versão do produto, 
con�guração e equipamento adicional.


