
BELÉPTET  KÓDZÁR 
AC széria 

AC-10S AC-10F 



Általános Információ  
~elképzelés~  

Családi ház 
  

Parkoló Iroda 

Társasház 

Stb. 

Az Aiphone bemutatja a különböző épületekhez és 
bejáratokhoz tervezett Beléptető Kódzárait. 



A különböz  épületekhez ill , AIPHONE Beléptet  
Kódzár 
 
・Stílusos és illő formatervezést biztosít 
   
・Jó kombinációt nyújthat videó kaputelefonokhoz is  
 
・Távol tartja a nem kívánatos személyeket 

 
 mindezt saját funkciói segítségével.  

Általános Információ  
~Aiphone javaslat~ 



Rendszer Vázlat  

   #2 
Eletromos ajtózár nyitás 

    #1  
Elektromos ajtózár nyitás 

⌚ Idő 

PS 

←Kültér                                      Beltér→ 

PT 

PT 

PS : Tápegység 

PT : Transzformátor 

#1  
Ki/belépés nyomógomb 

(N/O) 

#2 
Ki/belépés nyomógomb 
(N/O) 



Termék választék 

Felület szerelt 
kódzár 

Süllyesztett kivitelű 
kódzár 

AC-10S AC-10F 

・2 típusú kivitelben (normál) 



A különböz  épületekhez ill , AIPHONE Beléptet  
Kódzár 
 
・Stílusos és illő formatervezést biztosít    
   
・ Jó kombinációt nyújthat videó kaputelefonokhoz is  
 
・ Távol tartja a nem kívánatos személyeket 

 
 mindezt saját funkciói segítségével.   

~Aiphone javaslat~ 



További termék választék 

Felületre szerelt kódzár Süllyesztett kivitelű kódzár 

AC-10S AC-10F 

A billentyűzet külön is elérhető az egyedi 
vásárlók saját panell formatervezéséhez 

2 tipusú kivitelben (normál) 

+ 



Vandál Házas  

・Stílusos formatervezés mind Vandál házas 
fröccsöntött cink panellel  

・A minőségi külső illeszkedik a kortárs és tradíciónális     
  építészethez is, így minden fajta épületehez passzol a kinézet  
  elrontása nélkül.  

(+) időjárás ellenálló IP54 

AC sorozathoz nem kell 
fali konzol kinézetet és 
elhelyezést választania 



A különböz  épületekhez ill , AIPHONE Beléptet  
Kódzár 
 
・ Stílusos és illő formatervezést biztosít 
   
・Jó kombinációt nyújthat videó kaputelefonokhoz 
 
・ Távol tartja a nem kívánatos személyeket 

 
 mindezt saját funkciói segítségével.  

~Aiphone javaslat~ 



Használat videó kapu állomással 

Kültéri kamera 

Beléptető kódzár 

Beltéri monitor 

Illetéktelen 
személy 

(Vendég) 

Illetékes személy 
(lakó) 

Direkt ajtónyitás a Beléptető Kódzárral 
Ajtónyitása a monitoros azonosítás után 

Hívás Azonosítás 

Ajtó nyitás 



Hozzáill  Tervezés  

・Akár az ajtó beléptető állomáshoz is 
használható, AC-10S kinézete illik a videó ajtó 
állomás színéhez, JF-DV 

JF-DV 

・A kombinált és megújult 
formatervezés nem ront semmilyen 
bejárat kinézetén 

Videó ajtó állomás használatához... 

AC-10S 



A különböz  épületekhez ill , AIPHONE Beléptet  
Kódzár 
 
・Stílusos és illő formatervezést biztosít 
   
・Jó kombinációt nyújthat videó kaputelefonokhoz is  
 
・Távol tartja a nem kívánatos személyeket 

 
 mindezt saját funkciói segítségével.   

~Aiphone javaslat~ 



Biztonsági minden bejárathoz 
 Családi Ház 

Parkoló Iroda 

Társasház 

Stb. 

Szükséges a nem kívánatos személyek belépésének 
meggátolásához, minden bejáratnál 



Belépési Kódok  

・Belépési kódok: Maximum 100 kódot 
  lehet be programozni. 
 (Csoport 1: max 60   Csoport 2: max 40 

→Egyedülálló családoktól kezdve több lakásos és nagy méretű 
    épületekig 

・Kód karakterek: 4, 5, 6 számjegyig 

→ Kívülállók által történő esetleges könnyű 
 megjegyzés ellen 

Tulajdoságok 



Kizárás  

13697425885   
24796315841
2872389775 
219・・・2 

Ha nem megfelelő kód kerül beütésre(10-99 választható alkalom),  
a billentyűzet érvénytelenné válik programozásig  

Nem kívánatos személyek által végrehajtott véletlenszerű  
beütésre történő zárnyitás elkerülésére... 

Véletlenszerű beütés 

Funkciók 



Automatikus-visszazárás 
Kívülálló besurránásának megelőzésére programozott relé  
aktiváció idején, közvetlenül egy belsős személy belépése után...    

Az ajtó érzékelő bekötésével az ajtó egyből zár 
annak becsukása után, a programozott relé 
ideje alatt is.  

Biztonsággal használható 
Forgalmas helyen is. 

Funkciók 



Küls  kimenet 
Emberek figyelmeztetése illetéktelen behatoláskor... 

Amikor az érzékelő aktivál „Kizáráskor “ vagy 
erőszakos behatoláskor (pl. Betörés), a relé 
aktiválja a riasztót. 

Funkciók 



2 különálló relé 
2 bejárat esetére...  

・2 különálló relé kimenet (N/C, N/O) érhető el. 

Központi kapuhoz 
 
Relay 1 autó ki/bejárathoz 
 
Relay 2 ki/bejárat embereknek 
 
 
 

Funkciók 



Egyéb funkciók                     
・Az ajtó nyitható a „0” megnyomásával, ha időzítő van 
használatban. 
Hasznos lehet azon ajtóknál, ahol a belépési frekvencia más napszaktól függően.  
Például, napközben lakásos bejáratánál.  

Nyitás 

・Billentyűzet háttérvilágítás beállítása 
 Billentyűzet háttérvilágítással a könnyen olvashatósághoz a sötétben.  

・Csengőhang ki és bekapcsolható.  
     

Funkciók 



Alkalmazások 1 

#2 
Elektromos ajtózár nyitás 
vagy  
Elektromos mágneszár  
 

#1  
Elektromos ajtózár nyitás 

⌚ Időzítő 

PT 

#1  
Ki/belépés nyomógomb 
(N/O) 

#2 
Ki/belépés nyomógomb 
(N/O) 

Normál ajtónyitás alkalmazása 

PT 

Max. 300m (ø1.0 mm) 
Küls  eszközök specifikációjától 
függ en.  

PS 18-24AC/DC 

*100m, ha az áramellátás 12-18V AC/DC 

2 ér 2 ér 

2 ér 

2 ér 

2 ér 2 ér 

PS : Tápegység  

PT : Transzformátor 

Áramellátás: 12- 24V AC or 12-24V DC   

Nagy távolság ! 

Telepítés 



Alkalmazások 2 

#2 
Riasztás 
vagy 
Lámpa stb.. 

#1  
Elektromos ajtózár 

⌚ Időzítő 

PS : Tápegység 

PT : Power Transformer 

#1  
Ki/belépés nyomógomb 
(N/O) 

#2 
Ajtó érzékelő  

Optional function in use: Ajtó érzékelő & Riasztó kapcsolat az  
                                            Auto-visszazáráshoz  & Külső kimenethez   

PT 

PS 

Max. 300m (ø1.0 mm) 
Küls  eszközök specifikációjától 
függ en.  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Áramellátás:  12- 24V AC or 12-24V DC   

Nagy távolság! 

Telepítés 

*100m, ha az áramellátás 12-18V AC/DC 

18-24AC/DC 



Nyomógomb 
1  

Nyomógomb 2 
vagy 

Érzékelő 

Közös 

Tápegység 

Időzítő 

N/O 
contact 

N/C  
contact 

N/O 
contact 

⌚ 

Kapcsolat 

V V PB1  BP2 C T NO1 C1 NO1 NO2 C2 NO2 

Egyszerű bekötés az egység hátoldalán található 
terminál segítségével 

N/C  
contact 

Ki/belépés 
nyomógomb   Relé 1   Relé 2 

Beállítások  




