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Kontrola pfiístupu 

Systémy kontroly pfiístupu umoÏÀují
kontrolovat vstup osob do objektÛ jako jsou
kanceláfie, bytové domy, ‰koly a v‰ude tam,
kde je potfieba zamezit vniku nepovolan˘m
osobám. Videx vyrábí 3 druhy pfiístupov˘ch
systémÛ:

● systém vyuÏívající samostatn˘ch
digitálních kódov˘ch zámkÛ

● systém vyuÏívající kódov˘ch zámkÛ
fiízen˘ch fiídící jednotkou pomocí
sériového spojení

● systém vyuÏívající bezdotykov˘ch ãteãek
identifikaãn˘ch klíãÛ fiízen˘ch fiídící
jednotkou pomoci sériové sbûrnice

¤ídící obvody a relé pro otevfiení dvefií
u samostatného kódového zámku jsou
umístûny v zámku samotném. UÏivatel vloÏí
pfiístupov˘ kód na klávesnici a pokud je
tento kód  správn˘, pfiíslu‰né relé sepne
a uvolní dvefiní zámek ãi jiné zafiízení. 

U kódov˘ch zámkÛ se sériov˘m pfienosem
slouÏí klávesnice pouze jako zafiízení,
kter˘m uÏivatel systém ovládá.  ¤ídící
obvody a relé pro otevfiení dvefií jsou
umístûny v fiídící jednotce, která se obvykle
instaluje na bezpeãném místû. V tûchto
systémech uÏivatel vloÏí pfiístupov˘ kód na
klávesnici a ta jej pfienese do fiídící
jednotky. V pfiípadû zadání správného kódu
pfiíslu‰né relé sepne. Sériové spojení mezi
klávesnicí a fiídící jednotkou zabraÀuje
moÏnosti zásahu do elektroniky systému
a pfiípadné aktivování v˘stupních relé.
Tento systém nabízí vy‰‰í úroveÀ
zabezpeãení neÏ samostatné kódové zámky.

V bezdotykovém pfiístupovém systému je
úloha kódové klávesnice nahrazena
bezdotykovou ãteãkou klíãÛ a pfiístupov˘
kód nahrazen bezdotykov˘m klíãem 
(karta nebo klíãenka).

¤ídící jednotka je obyãejnû nainstalována
na bezpeãném místû a obsahuje fiídící
obvody a relé pro otevfiení dvefií. Podle
druhu fiídící jednotky jsou ãteãky pfiipojeny
pfiímo k jednotce samotné nebo jsou k ní
pfiipojeny pomoci sériové sbûrnice. 
UÏivatel pfiiloÏí bezdotykov˘ klíã k ãteãce,
která pfieãte kód klíãe a za‰le jej fiídící
jednotce. Pokud je tento klíã pfiijat, uvolní
se pfiíslu‰né dvefiní relé. Bezpeãnost
systému je zaji‰tûna sériovou komunikací
mezi ãteãkami a fiídící jednotkou.
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Pfiístupov˘ systém vyuÏívající kódové zámky
Kódové zámky Videx jsou vyrábûny z velice kvalitních materiálÛ a proto
je moÏno tento ‰irok˘ sortiment zámkÛ pouÏívat v rozsáhlém spektru
instalací. V‰echny modely se vyznaãují jednoduchou instalací a progra-
mováním, které umoÏÀuje uÏivateli uloÏit, pouÏitím master kódu (aÏ 
8 ãíslic), jeden nebo více „pfiístupov˘ch kódÛ“, dobu otevfiení dvefií
a operaãní mód (poãet pfiístupov˘ch kódÛ a relé záleÏí na modelu kódo-
vého zámku). Relé mohou b˘t naprogramovány k operování v urãitém
ãase nebo k blokaci. V závislosti na modelu, kódové zámky mají 
1 nebo 2 vstupy k aktivaci pfiíslu‰ného relé. 
Samostatné kódové zámky jsou dostupné v nûkolika verzích: zapu‰tûné
nebo na povrch, nebo v designech „Série 800“ ãi „Série 4000“ modu-
lárních systémÛ (v kombinaci s audio nebo video dvefiním systémem)
a v plastové verzi pro vnitfiní pouÏití. Jednotlivé verze jsou dostupné od
modelu s 1 relé a 1 pfiístupov˘m kódem, aÏ po model s 3 relé a aÏ 100
pfiístupov˘mi kódy.
Relé mají such˘ kontakt s C, NC a NO svorkami (tfietí relé má pouze
svorky C a NO). 
V‰echny zámky mají po vloÏení neplatného kódu ochranu doãasn˘m
odpojením klávesnice: ãas odpojení vzrÛstá pokaÏdé pfii vloÏení dvou
nebo tfií neplatn˘ch kódÛ.
Pokud je vyÏadována vy‰‰í úroveÀ bezpeãnosti, Videx nabízí kódové
zámky, které vyuÏívají sériového spojení mezi klávesnicí a vzdálenou
fiídící jednotkou, která obsahuje reléové v˘stupy. 

Digitální kódové zámky
Tyto samostatné digitální kódové zámky nevyÏadují k instalaci Ïádné
dal‰í pfiíslu‰enství a vyznaãují se robustností a spolehlivostí. Jsou
dostupné v provedení na povrch ãi pro zapu‰tûnou montáÏ s ãelním
panelem z nerez oceli nebo z hliníku (pfiidejte k modelovému oznaãe-
ní /A).
V‰echny zámky obsahují 2 reléové v˘stupy s C/NC/NO kontakty, 2 reléo-
vé pfiíkazové vstupy a osvûtlení ãelního panelu.
V závislosti na verzi kódového zámku je poãet pfiístupov˘ch kódÛ v roz-
mezí od 2 do 100.

Pracovní napûtí: 12/24 V ac/dc.
Pracovní teplota: -10 + 50 °C.
Reléové kontakty: 24 Vac/dc 3A.

VX800NF Kódov˘ zámek, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy, 
zapu‰tûná montáÏ.

VX800NS Kódov˘ zámek, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy, 
povrchová montáÏ.

VX900NF Kódov˘ zámek, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy, 
zapu‰tûná montáÏ.

VX900NS Kódov˘ zámek, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy, 
povrchová montáÏ.

Art.VX800NF
Art.VX900NF

Art.VX800NS
Art.VX900NS

Moduly kódov˘ch zámkÛ „Série 4000“
Tyto jednotky byly navrÏeny k doplnûní audio ãi video aplikací v modu-
lárním systému „Série 4000“. Dva dostupné moduly kódov˘ch zámkÛ
mají 3 nebo 100 kódÛ, 3 relé, 2 pfiíkazové reléové vstupy a LED osvûtle-
ní ãelního panelu. âelní panel je dostupn˘ v le‰tûné nerezavûjící oceli
nebo v hliníku (pfiidejte k modelovému oznaãení /A).

Pracovní napûtí: 12/24 V ac/dc 1VA.
Pracovní teplota: -10 + 50 °C.
Reléové kontakty: 24 Vac/dc 3A.

4800 modul kódového zámku, 3 kódy /3 relé

4900 modul kódového zámku, 100 kódÛ /3 relé Art.4800
Art.4900
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Moduly kódov˘ch zámkÛ „Série 800“
Tyto jednotky byly navrÏeny k doplnûní audio ãi video aplikací v modu-
lárním systému „Série 800“. Moduly kódov˘ch zámkÛ mají 2 nebo 3 relé,
2 nebo 100 kódÛ a moÏnost osvûtlení ãelního panelu. V‰echny modely
mají 2 pfiíkazové reléové vstupy. âelní panel je dostupn˘ v nerez oceli
nebo v hliníku (pfiidejte k modelovému oznaãení /A).

Pracovní napûtí: 12/24 V ac/dc 1VA.
Pracovní teplota: -10 + 50 °C.
Reléové kontakty: 24 Vac/dc 3A.

VX800N-2 Modul kódového zámku, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy.

VX800N-2L Modul kódového zámku, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy,
osvûtlení panelu.

VX800N-3 Modul kódového zámku, 3 kódy / 3 reléové v˘stupy.

VX800N-3L Modul kódového zámku, 3 kódy / 3 reléové v˘stupy,
osvûtlení panelu.

VX900N-2 Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy.

VX900N-2L Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy,
osvûtlení panelu.

VX900N-3 Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 3 reléové v˘stupy.

VX900N-3L Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 3 reléové v˘stupy,
osvûtlení panelu.

Art.VX800N-2
Art.VX800N-3
Art.VX900N-2
Art.VX900N-3

Art.VX800N-2L
Art.VX800N-3L
Art.VX900N-2L
Art.VX900N-3L

Art.VX1011S/A

Art.VX1001-L

Kódové klávesnice pro sériové zapojení
Tyto jednotky jsou dvojího provedení: 
- samostatné kódové klávesnice
- moduly kodov˘ch klávesnic

Samostatné kódové klávesnice mají stejn˘ vzhled jako samostatné
kódové zámky série 800 a jsou urãené jak pro povrchovou tak i pro
zapu‰tûnou montáÏ. Klávesnice jsou dostupné v provedení: "Hliník" (/A)
nebo "Zlatá" (/G). 

Moduly kódov˘ch klávesnic jsou také vzhledovû stejné s moduly kódo-
v˘ch zámku série 800.
Klávesnice jsou dostupné v provedení: "Nerez" nebo "Hliník" (/A). 

Provozní teplota je: od -10 aÏ do +50 °C.

Art.VX1011
Samostatná kódová klávesnice pro sériové zapojení je kompatibilní
s následujícími fiídícími jednotkami Videx – VX1000; VX1000B; VX1010-
1 nebo VX1010-2.

Art.VX1011S
Jako v˘‰e uveden˘ typ, ale pro povrchovou montáÏ.

Art.VX1001-L
Modul kódové klávesnice pro sériové pfiipojení s osvûtlením ãelního
panelu pomocí LED je kompatibilní s následujícími fiídícími jednotkami
Videx – VX1000; VX1000B; VX1010-1 nebo VX1010-2.

Art.VX1011/G
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Art.VX1010-2
Art.VX1000

Art.VX1000: Tato fiídící jednotka dokáÏe pfiijmout aÏ 60 pfiístupov˘ch
kódÛ a obsahuje 3 reléové v˘stupy pro otevfiení dvefií +
jedno alarmové relé, které se zaktivuje po zadání uni-
kátního kódu, nebo po zadání pûti nesprávn˘ch pfiístu-
pov˘ch kódÛ. KaÏd˘ kód mÛÏe ovládat 1 nebo více dvefií
(max. 3).
KaÏdé dvefie mají pfiidûlené relé. Spárování relé a dvefií
je zaji‰tûno nastavením ãísla jednotky kódové klávesni-
ce (1 = relé 1; 2 = relé 2; 3 = relé 3). K pfiístupu dvefií je
nezbytné, aby uÏivatelsk˘ kód mûl povolení k otevfiení
tûchto konkrétních dvefií. ¤ídící jednotka mÛÏe napájet
aÏ 3 elektrické zámky (jeden u kaÏd˘ch dvefií), má moÏ-
nost zálohování zdroje baterií (12V 2A) a mÛÏe ovládat
aÏ 6 jednotek kódov˘ch klávesnic (2 jednotky zapojené
paralelnû pro kaÏdé dvefie). Je moÏné pouÏít následující
modely jednotek kódov˘ch klávesnic: VX1001, VX1011;
VX1020 a VX1021.
Velikost je 9 modulÛ typu A DIN (157,50 mm)
Provozní napájení 230Vac 20VA max.
Provozní teplota -10 +50°C

¤ídící jednotky pro kódové klávesnice:
V‰echny kódové klávesnice je nutno pfiipojit k vzdálené fiídící jednotce
VIDEX. ¤ídící jednotky se rozli‰ují podle kapacity pamûti (poãet pfiístu-
pov˘ch kódÛ, které mohou b˘t uloÏeny), podle poãtu reléov˘ch v˘stupÛ
(s C/NC/NO kontakty) a podle provozního stavu.
Kontrolní jednotky jsou programovány pfies klávesnice, ke kter˘m jsou
pfiipojeny. Programování umoÏÀuje nastavení pfiístupov˘ch kódÛ
a nastavení operaãních ãasÛ relé.
Pfiístup do programovacího menu je moÏn˘ po zadání PIN kódu (max. 8
znakú), kter˘ si mÛÏe zvolit uÏivatel. Sériové propojení mezi jednotkami
vyÏaduje 3 vodiãe na maximální vzdálenost 600 metrÛ.

Vlastnosti fiídících jednotek:
Art.VX1010-1: ¤ídící jednotka (otevírání dvefií/jiná funkce) s 1 pfiístu-

pov˘m kódem, 1 reléov˘m v˘stupem s moÏností ovlá-
dat aÏ 2 paralelnû zapojené kódové klávesnice typu:
VX1001; VX1011; VX1020 a VX1021.
Velikost je 5 modulÛ typu A DIN (87,50 mm)
Provozní napájení: 12/24Vac/dc 2VA max.
Provozní teplota: -10 +50°C

Art.VX1010-2: ¤ídící jednotka (otevírání dvefií/jiná funkce); 9 pfiístupo-
v˘ch kódÛ a 2 reléové v˘stupy; moÏnost ovládat aÏ 2
paralelnû zapojené kódové klávesnice typu: VX1001;
VX1011; VX1020 a VX1021.
Velikost je 5 modulÛ typu A DIN (87,50 mm)
Provozní napájení: 12/24Vac/dc 2VA max.
Provozní teplota: -10 +50°C

âteãky bezdotykov˘ch klíãÛ
Videx produkuje ‰irokou ‰kálu bezdotykov˘ch ãteãek a to jak ãteãky
pro povrchovou montáÏ v plastovém nebo kovovém krytu nebo ãteãky
pro zapu‰tûnou montáÏ a moduly ãteãek pro modulární systém série
800 ãi série 4000. 

Art.849P/WArt.849P/G

849P âteãka 849P je umístûna ve velmi odolném
plastovém krytu a má stejné vlastnosti jako
849Z. Tato jednotka je dostupná ve dvou
barvách: bílá /W a tmavû ‰edá /G. Pracovní
teplota: -10 + 50 °C.

Art.849Z/N

Art.849Z/G

âteãky pro povrchovou montáÏ
849Z Bezdotyková ãteãka pro Videx 32 bitové klíãe. Obvody jsou

umístûny v odlitku z hliníkové slitiny s polykarbonátov˘m
okénkem, které slouÏí jako ãtecí místo klíãe. Maximální ãtecí
dosah je mezi 20 a 50 mm dle druhu klíãe. âteãka dává vizu-
ální (trojbarevná LED v okénku ãteãky) a hlasov˘ signál dle
druhu operace. K pfiipojení ãteãky do VproX fiídící jednotky
je zapotfiebí 5 Ïilov˘ kabel o maximální délce 200m.
Art.849Z je dostupná ve dvou provedeních: nikl (pro objed-
nání pfiidej /N za kód produktu) nebo tmavû ‰edá (pro objed-
nání pfiidej /G). âteãka je napájena z fiídící jednotky a dodá-
vá se s montáÏními zády a 3m 5Ïilového kabelu. Pracovní
teplota: -10 + 50 °C.
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VproX - 250

VproX - 20

VproX - 100

¤ídící jednotky kontroly pfiístupu
Bezdotykové ãteãky Videx jsou ovládány jednou z „VproX“ fiídících jed-
notek. Sortiment nabízí rozliãné modely od tûch základních, které doká-
Ïí kontrolovat jen jeden pfiístupov˘ bod, aÏ po ty sofistikované, které umí
kontrolovat nûkolik pfiístupov˘ch bodÛ a mají moÏnost nároãnûj‰ího
programování ãi správy „událostí a reportÛ“. V‰echna zafiízení pracují
nezávisle na pevném spojení s PC. Funkce a programování jednotliv˘ch
systémÛ jsou dostupné buì pfiepnutím pfiepínaãÛ ãi pomocí klávesnice
na fiídících jednotkách, nebo ty sloÏitûj‰í systémy mohou b˘t kontrolo-
vány „on-line“ pouÏitím speciálního Videx softwaru. V‰echny fiídící jed-
notky v sortimentu obsahují interní ãteãku klíãÛ a moÏnost pfiipojit aÏ
dvû externí ãteãky (paralelnû) na kaÏdé dvefie. Reléové v˘stupy mají
NC/NO kontakty, 5Amps-Vac/dc max..  Pfiipojení k „VproX“ ãteãce vyÏa-
duje pûti-Ïilov˘ vodiã (pro sériovou komunikaci) s maximálním dosa-
hem 200 metrÛ.

Vlastnosti fiídících jednotek
VproX-20 ¤ídící jednotka pro 1 dvefie a 20 bezdotykov˘ch klíãÛ.

Programování, mazání a testování identifikaãních prvkÛ,
4 ãasy nastavení otevírání dvefií (2 aÏ 10 sekund). Pla-
stové provedení, 5 DIN modul typu A, napájení 12Vac/dc
2VA max.

VproX-100 ¤ídící jednotka aÏ pro 2 dvefie a 100 identifikaãních prvkÛ.
Dvou-ãíslicov˘ displej a 4 ovládací tlaãítka k programová-
ní, mazání a testování identifikaãních prvkÛ; nastavení
ãasu otevfiení dvefií (1 – 99 sekund). Plastové provedení, 9
DIN modul typu A, napájení 12Vac/dc 2VA max.

VproX-250 ¤ídící jednotka aÏ pro 3 dvefie a 250 identifikaãních prvkÛ.
âtyfi-ãíslicov˘ displej a 12-ti tlaãítková klávesnice k pro-
gramování, mazání a testování identifikaãních prvkÛ;
nastavení ãasu otevfiení dvefií( 1 aÏ 99 sekund); poplacho-
vé relé s ãasovou aktivací po 5-ti pokusech vstupu
s neplatn˘m klíãem; reáln˘ ãas a záloÏní baterie na desce;
paralelní port pro on-line tisk událostí; 2 pamûÈové modu-
ly Eeprom pro hlavní a záloÏní pamûÈ obsahující v‰echna
systémová data. Napájení 12Vac/dc 2VA max.

Moduly ãteãek modulárního systému 
série 800 a 4000

849 Bezdotyková ãteãka Videx vestavûná do
modulu série 800 modulárního systému.
Tato ãteãka má stejné vlastnosti jako
moduly uvedené v˘‰e a je sloÏena z poly-
karbonátového okénka a nerez nebo hliní-
kového rámeãku (pfii objednávce /A pro
hliník). Pracovní teplota: -10 + 50 °C.

4849 Bezdotyková ãteãka Videx vesta-
vûná do modulu série 4000 modu-
lárního systému. Tato ãteãka má
stejné vlastnosti jako moduly uve-
dené v˘‰e a je sloÏena z polykar-
bonátového okénka a rámeãku
z le‰tûné nerez ocele nebo hliníku
(pfii objednávce /A pro hliník). 
Pracovní teplota: -10 + 50 °C.

Art.849/S

955/C

955/T

955/C Pfiístupová bezkontaktní karta

955/T Pfiístupová bezkontaktní klíãenka
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VproX-1000 ¤ídicí jednotka pro 4 hlavní dvefie (roz‰ifiitelná aÏ na 20)
a aÏ 100 vnitfiních dvefií (s VproX-1000A pro kaÏdé dvefie)
a 1000 ID prvkÛ. 2 x 16 znakÛ LCD displej a 16-ti tlaãítko-
vá klávesnice k programování, mazání a testování bezdoty-
kov˘ch klíãÛ. Nastavení ãasu otevfiení dvefií (1 aÏ 255
sekund) a 4 ãasová období pfiijmutí bezdotykového klíãe.
Interní pamûÈ pro v˘pis událostí (aÏ 512); sériové spojení
s PC (pfies RS232) se speciálním Videx software (v dodáv-
ce). Poplachové relé s ãasovou aktivací po 5-ti pokusech
vstupu s neplatn˘m klíãem; reáln˘ ãas a záloÏní baterie na
desce; paralelní port pro on-line tisk událostí. 2 pamûÈové
moduly Eeprom pro hlavní a záloÏní pamûÈ obsahující
v‰echna systémová data. Napájení 12Vdc 4VA max.

VproX-4000 ¤ídící jednotka s funkcemi jako VproX-1000, plus násled-
né pfiídavné funkce:
- PamûÈová kapacita aÏ 4000 bezdotykov˘ch klíãÛ
- Interní pamûÈ pro v˘pis aÏ 2048 událostí
- Funkce „pfiímého kopírování“ z hlavního pamûÈového

modulu do záloÏního.
- Pfiipojení monitorovací jednotky dvefií „VproX-4000/DM“

pro monitorování stavu dvefií na PC
- Plnû kompatibilní s PC softwarem „VP4000“.

VproX-1000AVzdálená fiídící jednotka pro „VproX“ bezdotykové ãteãky
kompatibilní s „VproX-1000/4000“ systémy. Tato jednotka
umoÏÀuje dal‰í roz‰ífiení z 4 hlavních dvefií obsaÏen˘ch
v jednotce „VproX-1000/4000“ aÏ na 20 (pfiidáním jedné
jednotky ke kaÏd˘m dvefiím) nebo ke kontrole aÏ 100 vnitfi-
ních dvefií (pfiidáním jedné jednotky ke kaÏd˘m dvefiím).
PouÏitím tfií-Ïilového kabelu jsou v‰echny vzdálené fiídící
jednotky paralelnû pfiipojeny k „VproX-1000/4000“ fiídící
jednotce. Plastové provedení, 9 DIN modul typu A, napáje-
ní 230Vac 20VA max. s moÏností pfiipojení záloÏní baterie
12V- 2VA.

VproX - 1000/4000

VproX - 1000A

Software pro VproX fiídící jednotky 
VP4000 VproX-1000/4000 Win Software – speciální program pro

Windows prostfiedí k ovládání jednotek VproX-1000
a VproX-4000 pfies PC. Program obsahuje „user friendly“
menu a „on-line“ help. KdyÏ je vytvofiena databáze uÏivate-
lÛ je moÏno asociovat uÏivatelské jméno ke kaÏdému klíãí
uloÏeném v systému, umoÏnit pfiístup k rÛzn˘m dal‰ím
nastavením a také umoÏÀuje mazání a pfiidávání klíãÛ. Je
také moÏn˘ download „v˘pisu událostí“ z VproX systému,
kter˘ lze rÛznû tfiídit. Pokud program zÛstane pfiipojen˘
„on-line“ na obrazovce budou zobrazena data posledních 
5 vstupÛ i s fotografií posledního uÏivatele.

âeská verze programu je dodávána na CD-ROM s RS232 kabelem.  (Win
2000 a Win XP). 
Pfii pouÏití jednotky VproX-4000 má software tyto roz‰ifiující funkce.
- Monitorování dvefií s pouÏitím VproX-4000/DM modulu.
- Poznámka k jednotlivému klíãí (pro informaci pfii pfií‰tím pouÏití)
- Pfiifiazení kreditÛ k jednotliv˘m klíãÛm a pokud je kredit vypotfiebo-

ván, klíã se zneplatní. RÛzn˘ poãet kreditÛ mÛÏe b˘t pfiifiazen k rÛz-
n˘m dvefiím. 

- Klíãe lze naprogramovat pouze na jeden prÛchod nebo po vypr‰ení
urãitého data.

- Reset data a ãasu na VproX-4000 jednotce a synchronizace s ãasem
a datem na PC.
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Kontrola pfiístupu  

VproX samostatná ãteãka bezdotykov˘ch klíãÛ 

Nová série 4000 modulárního systému Videx se roz‰ífiila o dva mode-
ly samostatn˘ch bezdotykov˘ ãteãek. 

Biometrické ãteãky otiskÛ prstÛ Art.4821 a Art.4823

Nová série 4000 modulárního systému Videx pokraãuje ve v˘voji
a roz‰ifiuje svoji fiadu o moduly ãteãek otiskÛ prstÛ.

Tyto moduly jsou opatfieny: 
- termálním senzorem otiskÛ prstÛ
- reléov˘mi v˘stupy s bezpotenciálním kontaktem 
- sériov˘mi porty kompatibilních protokolÛ

Podle verze modulu ãteãky mÛÏe jednotka uloÏit 1000 nebo 3000 uÏi-
vatelsk˘ch otiskÛ. Jednotky jsou dostupné v provedení autonomní
nebo síÈová verze. Programování jednotek je zaji‰tûno buì pomoci
‰esti tlaãítek umístûn˘ch na desce nebo prostfiednictvím PC. Moduly
jsou v provedení le‰tûná nerezavûjící ocel ãi hliník. 

Vlastnosti jednotek:
- Art.4821 Max. 1000 otiskÛ (aÏ 5 otiskÛ pro kaÏdého uÏivatele)
- Art.4823 Max. 3000 otiskÛ (aÏ 5 otiskÛ pro kaÏdého uÏivatele – ke

kaÏdému relé mÛÏe b˘t pfiifiazeno max. 1000 uÏivatelÛ)
- Programování pomocí tlaãítek na zadní stranû modulu
- Akustická a vizuální signalizace v prÛbûhu programování (6 LED na

zadní stranû modulu) a 2 LED na ãelní stranû modulu – signalizace
stavu jednotky

- Databáze aÏ 12.800 událostí
- Reáln˘ ãas se záloÏní baterií na desce (jen Art.4823)
- Aktivace relé mÛÏe b˘t nastaveno od 1 do 99 sekund pro kaÏdé relé

zvlá‰È
- PC software pro programování a správu jednotky Art.4827

Vstupy/ V˘stupy:
- 3 relé s C, NC, NO kontakty (24V ac/dc max. 3A)
- 3 vstupy pro pfiímou aktivaci relé
- RS-232, RS-485 a WIEGAND sériové rozhraní

Pracovní napûtí: 12/24V ac/dc
Typ senzoru: Swipe Thermal
Rozli‰ení senzoru: 500 dpi
Doba rozpoznání: <1 sekundy
Pracovní teplota: -10 °C aÏ + 60°C

Art.4850 Max 100 uÏivatelÛ:
Programování se provádí pomocí 4 tlaãítek umístûn˘ch na zadní stranû
modulu.

Art.4850/P Max 1000 uÏivatelÛ:
Programování se provádí pomocí 4 tlaãítek umístûn˘ch na zadní stranû
modulu nebo pomoci PC. Model obsahuje sériové rozhraní RS-232
a RS-485. 

Vzhled tûchto dvou nov˘ch modelÛ je stejn˘ jako Art.4849, ale jsou
vybaveny reléov˘mi v˘stupy s bezpotencionálním kontaktem. Podle
verze modelu, samostatná ãteãka jiÏ nemusí b˘t pfiipojena k fiídící
jednotce Videx a mÛÏe pfiijmout 100 nebo 1000 bezdotykov˘ch klíãÛ.
Moduly jsou v provedení designu série 4000: le‰tûná nerezavûjící
ocel nebo hliník (/A)

- akustická a vizuální signalizace v prÛbûhu programování (4 LED na
zadní stranû modulu) a 1 tfií-stavová LED na ãelní stranû modulu – 
– signalizace stavu jednotky

- aktivace relé mÛÏe b˘t nastaveno od 1 do 99 sekund
- 1 relé s C, NC, NO kontakty (24V ac/dc max. 3A)
- 1 vstup pro pfiímou aktivaci relé (pouze 4850/P)
- RS-232, RS-485  sériové rozhraní (pouze 4850/P)

Pracovní napûtí: 12/24V ac/dc
Doba rozpoznání: <1 sekundy
Pracovní teplota: -10 °C aÏ + 60°C


