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Este documento contém informações mínimas necessárias para a configuração inicial, conexão e instalação do 
kit. Mais informações sobre o expansor MCX402DR e a caixa metálica ME-14-40VA são fornecidas nos manuais 
desses dispositivos, disponíveis em www.roger.pl.   
 

Introdução 
 

O MCX402DR-1-KIT é um kit de expansão de acesso para uma porta com leitura de entrada/saída no sistema 
RACS 5 com leitores Wiegand ou PRT (RACS CLK / DTA), dependendo do firmware carregado. O kit inclui caixa 
metálica com transformador, contato tamper e expansor de E/S. Os leitores e a fechadura de porta são 
alimentados a partir das saídas de energia do expansor. O kit completo é alimentado a partir do transformador 
incluído de 230V / 18V / 40VA. O expansor está conectado ao controlador de acesso com o barramento RS485. 
Antes da conexão do expansor ao controlador, é necessário atribuir o endereço RS485 desocupado ao expansor. 
Outros parâmetros de configuração dependem do requisito específico da instalação. 
 

Configuração com RogerVDM 
 

De modo a iniciar a configuração, ligue o expansor ao interface RUD-1 (fig. 1) e inicie o software RogerVDM. 

 

Fig. 1 Ligação do expansor ao interface RUD-1 interface. 

 

Procedimento de programação com o software RogerVDM: 

1. Conecte o expansor à interface RUD-1 de acordo com a fig. 1 e conecte o RUD-1 à porta USB do computador. 

2. No RogerVDM, selecione o dispositivo MCX v1.x, a versão do firmware e o canal de comunicação RS485, bem 
como porta série com interface RUD-1. 

3.Clique no botão Conectar e o programa deve estabelecer conexão com o expansor e exibir seus parâmetros de 
configuração. 

4.Especifique o endereço RS485 desocupado na faixa de 100-115 e, de acordo com seus requisitos, ative os 

leitores e configure tipos de entrada (por exemplo, tipo NC para IN6 como na fig. 4), etc. 

5.Clique em Enviar para o dispositivo para enviar suas configurações para o expansor. 

6.Opcionalmente, guarde as configurações no ficheiro (botão Enviar para o ficheiro…). 

7. Desconecte o expansor da interface RUD-1. 

 

Endereçamento com jumpers 
 

O endereço RS485 do expansor configurado com o RogerVDM é um endereço de software. Alternativamente o 
endereço RS485 por hardware pode ser configurado com jumpers e esse endereço tem prioridade mais alta do 
que o endereço do software. 

Nota: Cada vez que o endereço do hardware RS485 é modificado, o dispositivo deve ser reiniciado. 

http://www.roger.pl/
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Fig. 2 Endereçamento do expansor com jumpers 

 

Procedimento de reset à memória 
 

O procedimento de reset à memória restaura as configurações por defeito, incluindo ID=100 endereço do software. 
 
Procedimento de reset à memória: 
1.Remova todas as conexões dos terminais A, B, CLK e DTA. 
2.Coloque o jumper no contato “64” e reinicie o dispositivo com o botão RST na placa do dispositivo ou ligando e 
desligando a alimentação. 
3. Remova o jumper dos contatos “64” quando LED STAT (vermelho), LED OPN e LED SYS estiverem ligados. 
4.LED OPEN e o LED SYSTEM  desliga-se e o dispositivo reinicia automaticamente com as configurações por 
defeito. 
 

Atualização de firmware  

 

O novo expansor vem de fábrica equipado com um firmware dedicado aos leitores Wiegand. Se o expansor for 
operado com leitores PRT, outro firmware deve ser carregado. Esse firmware está disponível em www.roger.pl. A 
atualização de firmware requer o programa RogerISP. 
 
Procedimento de atualização de firmware: 
1. Conecte o expansor à interface RUD-1 de acordo com a fig. 1 e conecte o RUD-1 à porta USB do computador. 
2. Coloque o jumper nos contatos FDM. 
3. Reinicie o dispositivo com o botão RST na placa do dispositivo ou desligue e ligue a alimentação. 
4. Inicie o software RogerISP. 
5.Selecione a porta série emulada pela interface RUD-1 e a opção Conversor USB-RS485. 
6. Selecione o ficheiro de firmware (* .hex). 
7. Clique em Programa e siga as instruções na tela. 
8.Uma vez carregado o firmware, remova o jumper FDM e reinicie o dispositivo. 
9. Inicie o procedimento de reset à memória.  
 

Fonte de alimentação 
 

O MCX402-1-KIT é alimentado a partir do transformador 230VAC / 18VAC / 40VA e está adaptado para a 
instalação da bateria de 12V / 7Ah para alimentação de emergência (bateria fornecida separadamente). 
▪ O kit deve ser instalado em ambientes interiores, garantindo condições ambientais nominais, conforme indicado 

em sua especificação. 
▪ Todos os trabalhos de instalação e manutenção devem ser feitos com a fonte de alimentação de 230VAC 

desligada. 
▪ A fonte de alimentação deve ser assegurada por um cabo de três fios, incluindo PE verde-amarelo. 
▪ O transformador no invólucro é dedicado à operação contínua e não está equipado com o interruptor On/Off. 

Por isso, é necessário garantir a proteção contra sobrecarga no circuito de alimentação, por ex. aplicando e 
indicando o fusível dedicado na caixa de fusíveis.  

http://www.roger.pl/
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Cuidado 
 

A instalação só pode ser feita por pessoa qualificada com todos os certificados 
necessários relativos à conexão e manutenção de redes de 230VAC e de baixa 

tensão. 

 

Cuidado 
 

É proibido usar o kit sem o sistema de aterramento operacional e corretamente 
executado. 

 

Instalação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Placa MCX402DR-BRD. 
 

 

Terminais MCX402DR terminals 

Term. Descrição Term. Descrição 

BAT+ Polo positivo da bateria GND Terra 

BAT- Polo negativo da bateria IN7 Linha de entrada IN7  

P1 Entrada da fonte de alimentação IN8 Linha de entrada IN8  

P2 Entrada da fonte de alimentação IO1 Linha de saída IO1 output linha 

COM1 REL1 relé terminal comum IO2 Linha de saída IO2 output linha 

NC1 REL1 saída de relé (NC) IN1 Linha de entrada IN1  

NO1 REL1 saída de relé (NO) IN2 Linha de entrada IN2  

CLK RACS CLK/DTA interface, linha CLK GND Terra 

DTA RACS CLK/DTA interface, linha DTA IN3 Linha de entrada IN3  

GND Terra IN4 Linha de entrada IN4  

A Bus de comunicação RS485, linha A TML Saída de fonte de alimentação12VDC/0.2A 

B Bus de comunicação RS485, linha B AUX Saída de fonte de alimentação12VDC/1.0A 

GND Terra NO2 REL2 saída de relé (NO) 
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IN5 Linha de entrada IN5  NC2 REL2 saída de relé (NC) 

IN6 Linha de entrada IN6  COM2 REL2 relé terminal comum 
 

 

Table 2: Especifições 

Alimentação Transformador 230VAC/18VAC/40VA 

Bateria Espaço para bateria 13.8V/7Ah,corrente de carregamento 300mA 

Entradas do 
expansor 

Oito (IN1-IN8) entradas NO / NC, polarizadas eletricamente para + 12V por resistor de 
15kΩ, nível de acionamento app. 3,5 V 

Expansor de 
 saída de relés 

Dois (REL1, REL2) saem de relés com contato simples NO / NC, 30V / 1.5A (REL1) 
e 230VAC / 5A (REL2) 

Saídas de transistor 
de expansão 

Duas saídas de coletor aberto (IO1, IO2) com classificação de 15VDC / 1A 

Saídas da fonte de 
alimentação do 
expansor 

Duas saídas de fonte de alimentação: 12VDC / 0.2A (TML) e 12VDC / 1A (AUX) 

Distâncias 
Entre o controlador e o expansor (RS485): máx. 1200m 
Entre o expansor e o leitor Wiegand: max. 100m 
Entre o expansor e o leitor de PRT (RACS CLK / DTA): máx. 150 m 

Código IP IP20 

Classe ambiental 
Classe I, condições gerais internas, temperatura: + 5 ° C a + 40 ° C, humidade 
relativa:10 a 95% (sem condensação) 

Caixa metálica 
ME-14-40VA, DC01 0,7 mm folha de metal, proteção anti-corrosão, RAL9003 cor 
branca 

Enclosure tamper NO/NC; 50mA/50VDC 

Dimensões 255 x 255 x 90 mm 

Peso 2,8kg 

Certificados CE 
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Diagramas de ligação 
 

 
Fig. 4 Diagrama de conexão típico para o MCX402-1-KIT com leitores Wiegand 
 
Notas para a figura 4 e fig.5. 

1 Todas as entradas IN1-IN8 desocupadas do expansor podem ser usadas para conexão do contato da porta e 

botão de saída. 

2. Os indicadores LED dos leitores Wiegand podem ser controlados com saídas de transístor IO1 e IO2. 

3.Os dispositivos auxiliares, como o dispositivo de sinalização de alarme, podem ser alimentados a partir da saída 

AUX e do controlador com saídas de relé ou transístor. 

4. No caso de maglocks e batidas de porta à prova de falhas, o terminal NC do relé é usado em vez do terminal 

NO.
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Fig. 5 Diagrama de conexão típico para o MCX402-1-KIT com leitores PRT (RACS CLK / DTA) 
 
 
 

 

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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