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iFLEX ADK micro controller 

 

Komplet standalone adgangskontrol controller 

 

• Elegant smart micro ADK controller 

• 1000 brugerpladser (koder & kort pladser) 

• Slave ADK controller til tastatur og proxlæser 

• Giver højre sikkerhed for standalone ADK systemer 

• Kan skjules inde i port / dørtelefoner. 

• Kan skjules inde i samlebokse & strømforsyninger 

• Kan skjules inde i maskiner & udstyr 

• 1 sæt SMART kort medfølger 

• Kan placeres 100 meter fra tastatur/læser med skærmet kabel. 
 

• Leveres med skrueterminaler 

• Tastatur data 4 bit & 8 bits. (ASCII) 10 digital virtual nummer 

• Indgang LED indikering til tastatur 

• Pinkode længde 4-6 ciffer 

• 1 stk. RELÆ udgang NO/NC/C (2 A max belastning) 

• 1 stk. Relæ udgang puls (1-99 sek.) eller TOGGLE 

• 1 stk. UD-tryk indgang (åbning af døren indefra) 

• 1 stk. indgang lydgiver (buzzer på tastatur) 

• 1 stk. Wiegand 26-37 bit interface. (ind & output) 

• 1 stk. RØD/GRØN/GUL LED indikering til tastatur/læser 

• 1 stk. Indbygget lydgiver til tastatur/læser 

• 1 stk. IR remote til nem programmering medfølger 

• 1 sæt. SMART kort til lynhurtig oprettelse og slet af bruger 

• Forsyningsspænding: 12-18 VDC / max. 20mA forbrug 

• Simpel og nem installation 

• Læsetid <300ms 

• Temperaturområde: -25° til +50°C 

• til indvendig montering 

• Farve: SORT 

• Materiale: ABS Plast 

• Mål i cm: 65 (h) x 54 (b) x 19 (d) mm 

• Vægt: 40 g 
 

Bruger oprettes og slettes nemt i iFLEX dør kontrolleren med de medfølgende PLUS og 

MINUS Smart kort, ved den berøringsfri læser ved døren. 

Skal en prox-brik / bruger oprettes, vises PLUS kortet – den nye prox-brik vises – og 

derefter vises PLUS kortet igen. Hermed er den nye prox-brik / brugeren oprettet.  

Skal en prox-brik / bruger slettes er det samme metode, dog med MINUS kortet.  

Dette er en rigtig hurtig og nem løsning, for en slutbruger.  

Skal der fortages anden programmering, fortages det via den medfølgende fjernbetjening. 

 

Passer som ADK micro controller til GUARDEON FLEXi og READEX og DOT / OPTIMUM / PACTO adgangskontrol 

kode/læser samt andre ADK kode/læser på marked via Wegand 26-37. 


