
Positie ONDERAAN: P
Verschaft toegang tot programmering

NA C NC

TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET BENADERINGSAFLEESAPPARAAT PM485-Ela+

PROGRAMMERING VAN HET PERIFERISCH APPARAAT

• Stroomtoevoer : 12 tot 24 v gelijkstroom / wisselstroom
• Verbruik : min. 40 mA - max. 150 mA
• Bedrijfstemperatuur : van -30 ºC tot +50 ºC
• Dichtheid : IP65
• Niet vluchtig EEPROM geheugen
• 3 modellen van onder elkaar verwisselbare dozen, voor montage op
de oppervlakte of inbouwbaar, uit ABS of metaal.

• Zelfbeveiligend
• 2 uitgangen naar relais (relais van 5A- NA/NC)
• Mogelijkheid tot aansluiting van een externe antenne van het AT610
type aan ANT klemmen.

• Uitgangsconfiguratie programmeerbaar voor aan / uit of via impulsen
van 0 tot 240 seconden.

AANSLUITING

AANSLUITING AAN RS 485 BUS

AANSLUITING VAN EEN ELECTRONISCHE VERGRENDELING
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• Groen signaallampje: correcte werking
• 1 (rood) signaallampje beschikbaar
• Geel signaallampje: programmering, communicatie, toets
• Geluidssignaal tijdens de uitvoering van de functies
• Ingang (BP) drukknop beschikbaar voor UITGANG 1 of
of aanwezigheidsdetector in antipass-uitgangsmodus (AO)

• Universele ingang (G) of deurdetectie, in beveiligingsmodus
• Beveiliging: na 8 foutieve pogingen blokkeert het PM-486 appara
at en er klinkt een alarmsignaal gedurende 30 seconden.

• Totale zekerheid: meer dan 4 miljard TAG combinaties mogelijk
• Maximum TAG leesafstand: 8 cm
• RS 485 BUS:
- Maximum kabellengte: 1 km
- Maximum aantal periferische apparaten per bus: 30
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Positie BOVENAAN: N
Normale werkwijze van
het afleesapparaat

Bij levering: positie N.

1) De programmeringsbrug in positie onderaan = P plaatsen.
2) De programmeringsbrug opnieuw in positie bovenaan = N 

plaatsen.Het gele signaallampje gaat branden.

3) Vanuit de centrale unit de parameters voor de werkwijze van het
afleesapparaat programmeren. 

NOTA: Men beschikt slechts over 4 minuten om dit te doen. Daarna
dooft het gele signaallampje.
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Zorg ervoor dat de spanningstoevoer naar het meest veraf gelegen
periferisch apparaat nooit minder dan 12v bedraagt. Daartoe dient
men de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen: 
Of:
• Een kabel met voldoende doorsnede kiezen
Of:
•Zorgen voor compensatie van een mogelijke spanningsval door een
stroomtoevoer van meer dan 12v te voorzien.
Of:
• Stroomtoevoer voor het periferisch apparaat in situ voorzien. 

Benaderingsafleesapparaat naar RS 485 bus
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BELANGRIJK!
Nooit 2 benaderingsafleesapparaten installeren met minder dan 0,5
m afstand tussen beide.
De volgende TAG kan niet afgelezen worden voordat 3 seconden ver-
lopen zijn 

AFLEESAPPARAAT 
nr. 30

AFLEESAPPARAAT 
nr.1
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NOTA: Een afleesapparaat kan enkel functioneren indien het geprogrammeerd is.
Indien dit niet zo is, kan het storingen in de installatie veroorzaken. 
2 gele lichtflashes en pieptoon=> TAG  geaccepteerd
Meer dan 2 gele lichtflashes en ogenblikkelijke pieptoon => TAG  geweigerd
Meer dan 2 gele lichtflashes en pieptoon met 3 sec. vertraging => communicatiefout

Maximum 1 km

Zelfbeveiliging

INSTALLATIE

CE
OVEREENSTEMMINGVERKLARING
Door middel van dit schrijven verklaart ACIE AUTOMATISMES SARL dat de naderingafleesapparaten,
modellen: PM485 ELA in overeenstemming zijn met de fundamentele vereisten en verdere relevante
bepalingen van de 19999/5/CE- richtlijn.   


