
O kit consiste numa caixa metálica com transformador e
expansor IO. As portas controladas podem ser geridas
com leitores em ambos os lados da porta, pelos leitores
Wiegand ou RACS CLK / DTA (leitores da série PRT). A
fechadura da porta e os leitores são alimentados a partir

- das saídas de alimentação do controlador, capazes de
fornecer 0.2A e 1.0A, respetivamente. Todo o sistema é
alimentado pelo transformador de rede incluído no kit.
O expansor da porta está conectado ao controlador de
barramento RS485.

MCX402-1-KIT Kit Expansor 
de porta



Kontrolery serii
PRxx1

Ficha técnica
MCX402-1-KIT

• Kit Expansor para 1 porta
• Controlo de entradas e saídas
• Expansor MCX402 IO
• Interface para 2 leitores RACS CLK/DTA (série PRT)
• Interface para 2 leitores Wiegand
• Saída de alimentação de 0,2A
• Saída de alimentação de 1,0A
• Corrente de carregamento da bateria 0,3A
• Proteção contra descarga da bateria
• Contacto tamper
• Espaço para bateria de 7Ah
• Transformador de 18V/40VA
• Caixa metática
• Dimensões (externas):  

255.0 x 255.0 x 90.0 mm (altura x largura x espessura)

Características:

Versões disponíveis

Item Descrição

MCX402-1-KIT Kit de expansão para uma porta; Caixa metálica 
ME14-40VA:Expansor IO MCX402DR-BRD

Informação legal

Este documento não pretende ser um especi�ação técnica do produto e tem apenas carácter informativo. O fabricante reserva-se o direito de alterar as características 
sem aviso prévio. As características do produto listadas neste documento referem-se a toda uma série, é necessário consultar a versão especí�ca do produto, 
con�guração e equipamento adicional.
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