
 

MCT12M MIFARE® 
Leitor de proximidade

Os leitores da série MCT12M são terminais de acesso 
RFID externos dedicados ao sistema de controlo de 
acesso RACS 5. Os leitores precisam estar conectados a 
um dispositivo principal (host), que geralmente é um 
controlador de acesso, e não podem operar de forma 
autónoma. O terminal MCT12M pode ler o número de 
série do cartão programado de fábrica (CSN) ou 
qualquer número de cartão de utilizador (PCN) 
programado em blocos de dados encriptados ou 
arquivos em um cartão. Como os números do cartão 
CSN não são criptografados e podem ser duplicados, os 
números PCN devem ser usados para sistemas de 
controlo de acessos em geral. Para sistemas que exigem 
o mais alto nível de segurança, são recomendados os 
cartões MIFARE DESFire EV1 ou MIFARE Plus, suportados 
pelos terminais MCT12M-DES-IO e MCT12M-BK-DES-IO. 
Os leitores da série MCT12M com opção IO oferecem um 
conjunto de entradas e saídas que, na maioria dos 
casos, devem ser capazes de operar passagem única na 
porta sem necessidade de usar entradas ou saídas 
localizadas no controlador de acesso ou na unidade de 
expansão. Existem três entradas disponíveis no leitor,  

que podem ser con�guradas individualmente paravários 
tempos de pulso e topologias de contato. 
Opcionalmente, as entradas podem ser con�guradas 
para a função Ligação Dupla, que permite a operação 
com dois contatos NO/NC conectados a uma única 
entrada e duplica o número total de sinais de entrada 
monitorizados pelo Leitor. O leitor oferece duas saídas 
de transístor de coletor aberto e uma saída do tipo de 
relé com contato NO/NC isolado único. Todas as saídas 
podem ser con�guradas para Polaridade Normal (saída 
normalmente DESLIGADA) ou Polaridade Reversa (saída 
normalmente LIGADA). A comunicação com o 
controlador é obtida através do barramento RS485, que 
pode utilizar topologia livre (por exemplo, árvore, 
estrela e combinação destas) e qualquer tipo de cabo de 
sinal. A distância máxima entre o controlador e o leitor é 
limitada a 1200 m de cabo. A con�guração do leitor, 
assim como a atualização do �rmware, é feita através do 
RS485 e requer o programa RogerVDM (Windows). 
Devido à sua forma estreita, o MCT12M pode ser 
instalado no caixilho da porta e em outros elementos de 
construção da porta com espaço limitado. 
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Ficha Técnica
MCT12M

• Leitura de número de série programados de fábrica 
(CSN) 13.56 MHz ISO14443A:

 - MIFARE Ultralight
 - MIFARE Classic 1k e 4k
 - MIFARE Plus
 - MIFARE DESFire EV1

• Leitura de cartões programados pelo utilizador (PCN):
 - MIFARE Classic 1k e 4k
 - MIFARE Plus (1)
 - MIFARE DESFire EV1 (1)

• faixa de leitura de até 7 cm para cartões ISO Ultralight 
e Classic

• faixa de leitura de até 3 cm para cartões DESFire e Plus ISO
• suporte para o método de leitura de cartão normal e longo
• interface de comunicação RS485
• três LEDs
• três linhas de entrada do tipo parametrizável (2)
• 
• opção de entrada de Ligação dupla (2)

• saída a relé NO/NC 1.5 A/30 V (2)
• duas saídas a transístor 150 mA/15 V (2)
• polaridade de saída normal ou reversa (2)
• campainha com ajuste do nível sonoro
• teclado de borracha de silicone com nível de retroiluminação regulada (3)
• duas teclas de função (3)
• contato tamper com a detecção de descolamento e

abertura da caixa
• fonte de alimentação 12 VDC
• 

(RogerVDM)
• ambiente exterior
• dimensões (altura x largura x espessura):

 -
 - parte inferior do alto per�l da caixa: 152.5 x 46.0 x 35.0 mm

• peso: ≈150.0 g
• marca CE

Características:

Guia de encomenda

Item Descrição

MCT12M Terminal de acesso MIFARE com teclado

MCT12M-BK Terminal de acesso MIFARE 

MCT12M-IO Terminal de acesso MIFARE com teclado; on-board I/Os

MCT12M-BK-IO Terminal de acesso MIFARE; on-board I/Os

MCT12M-DES-IO Terminal de acesso MIFARE DESFire/Plus com teclado;  
on-board I/Os

MCT12M-BK-DES-IO Terminal de acesso MIFARE DESFire/Plus; on-board I/Os

(1) refere-se ao MCT12M-DES-IO e MCT12M-BK-DES-IO
(2) não se refere ao MCT12M e MCT12M-BK
(3não se refere à versão do produto sem o teclado

Informação legal

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,
confguração e equipamento adicional.
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entrada de pulsos con�gurável (50...5000 ms) (2)

parte inferior do baixo  per�l da caixa: 152.5 x 46.0 x 23.0 mm

con�guração e atualização de �rmware via RS485


