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ACESS-KPA 

Seletor digital de 12 teclas e 2 canais para ser utilizado associado com centrais de controlo de acessos ACESS-RC1000 e 
ACESS-RC120.

IMPORTANTE PARA O INSTALADOR  

- A central deve ser alimentada por uma fonte SELV ou SELV equivalent ( baixíssima tensão de segurança ) com
potência limitada.
- Todas as operações que requerem a abertura do invólucro (ligação de cabos, programação, etc.) devem ser

executadas na fase de instalação por pessoal especializado. 
- A fixação dos cabos de alimentação e conexão deve ser assegurada através da montagem dos prensa-cabos

fornecidos opcionalmente. 
- fixar o recipiente plástico do dispositivo a uma parede inserindo os parafusos de fixação nos respetivos espaços.

IMPORTANTE PARA O UTILIZADOR  

- O dispositivo pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, psicológicas
e sensoriais reduzidas ou com pouco conhecimento e experiência, desde que sejam supervisionadas ou 
instruídas sobre o funcionamento e as modalidades de utilização com segurança para compreender os perigos 
envolvidos em sua utilização. 

- estas instruções também estão disponíveis no site www.seav.com (BESAFE KEYBOARD)
- Os rádios-controlos devem ser mantidos fora do alcance das crianças e não deve ser permitido que brinquem com o 

dispositivo. 
- Examinar frequentemente o sistema para detetar eventuais sinais de danos. Não utilizar o dispositivo quando é

necessário intervir para uma reparação. 
- Lembrar sempre de desconectar a alimentação antes de realizar operações de limpeza ou manutenção.
- As operações de limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

ATENÇÃO:  conservar este manual de instruções e respeitar as importantes prescrições de segurança nele referidas. 
A inobservância destas prescrições pode provocar danos e graves incidentes. 

o produto:

ACESS-KPA

está em conformidade com as especificações da Diretiva EMC 2014/30/EU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Alimentação:  12 Vdc 
- Consumo máx.:  20 mA 
- Temperatura de funcionamento -10°C ÷ 55°C
- Dimensões : 90 x 65 x 30 mm.
- Grau de proteção:  IP 44 
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BUS DE CONEXÃO AO RECETOR ACESS-RC1000 OU ACESS-RC120 

É possível conectar a cada Recetor ACESS-RC1000 ou ACESS-RC120, até no máximo 2 dispositivos ACESS-KPA. 
 
Através do dip switch SW1 deve-se preventivamente atribuir a cada um dos dois ACESS-KPA um endereço próprio: 

   ENDEREÇO 1        ENDEREÇO 2          

A comunicação ocorre através do padrão RS485. É possível efetuar conexões com cabos de até 100 m de comprimento.  
Se ocorrerem problemas de comunicação, é aconselhável deslocar o jumper J1 para a posição 1-2 ( inserção da resistência de 
terminação) nos dispositivos situados nas extremidades das conexões: 
J1 pos. 1-2 = resistência de terminação inserida. 
J1 pos. 2-3 = resistência de terminação inserida (predefinida). 

por ex.: 

No exemplo acima os jumpers devem ser inseridos nos dispositivos N°1 e N° 4 , independentemente do tipo de dispositivo. 

Dispositivo4 

JP1 

Dispositivo3 Dispositivo2 

Dispositivo1 

JP1 
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FUNCIONAMENTO DO PRODUTO 

O dispositivo ACESS-KPA permite enviar dois códigos diferentes, um para cada canal, depois da inserção correta da 
combinação. Esse código é enviado via RS485 ao Recetor ACESS-RC1000 ou ACESS-RC120, que transforma cada código 
num comando para o acionamento de uma ou mais caixilharias. 

Após inserir a combinação, a tecla *serve para enviar o código do 1° canal, enquanto a tecla # serve para enviar o código do 2°
canal. Se a combinação digitada não for exata, ao pressionar a tecla relativa ao canal o código não é transmitido e uma 
sinalização acústica avisa que a combinação está errada. 
Durante a utilização normal, de facto, um sinalizador acústico avisa o utilizador sobre o estado das operações conforme a seguinte tabela: 

Sinal acústico Estado 
1 beep breve Pressão de uma tecla 

3 beeps breves Entrada em programação 

1 beep longo - Código inserido errado

-Em programação: combinação
atual introduzida, introduzir a
nova

2 beeps breves - Código inserido correto

2 beeps longos Em programação: combinação 
nova introduzida, introduzi-la 
novamente 

4 beeps breves Saída da programação com 
sucesso 

5 beeps rápidos Saída da programação por 
tempo limite ou por inserção 
errada da combinação 

6 beeps rápidos Combinação errada 

O Dispositivo é dotado de iluminação do teclado, que se ativa com a pressão da tecla e se desativa automaticamente após 10 
seg. de inutilização.  
Na fase de standby, a iluminação emite algumas piscadas breves para facilitar a localização do dispositivo no escuro. 

Exemplo de utilização: vamos supor que a combinação programada para o canal 1 seja “12345”. Para enviar o código do canal 1, 
o utilizador deve:

- digitar no teclado a sequência “12345”.

- pressionar a tecla *

MUDANÇA DA COMBINAÇÃO DE ACESSO AO UTILIZAÇÃO  
A combinação é uma sequência de algarismos compreendida entre 0 e 9. Cada combinação permite inserir no máximo 8 algarismos. 
Durante a composição da mudança da combinação entre a pressão de uma tecla e a da tecla sucessiva podem-se passar no 
máximo 10 segundos, após os quais o Dispositivo sai da programação devido à expiração do tempo máximo sinalizando o evento 
com 5 beeps e para inserir a combinação será necessário iniciar do princípio. 

Na configuração de fábrica, o dispositivo apresenta uma combinação padrão. 

- Combinação padrão para enviar o código: 1111 válida para ambos os canais 1 e 2 .

Mudança da Combinação (tecla *)

Pressionar e manter pressionados por alguns instantes simultaneamente as teclas * e # . O dispositivo sinalizará por meio de 3
beeps breves a entrada na fase de programação. Digitar a combinação atual ( se for a primeira programação, a combinação será 

1111) e pressionar a tecla *. Se a combinação associada estiver errada, o Dispositivo sinalizará o facto com 5 beeps rápidos e a
fase de programação será concluída; se, do contrário, a combinação inserida estiver correta, o Dispositivo emitirá um beep longo 

e o utilizador deverá, a essa altura, inserir a nova combinação e pressionar a tecla *. O Dispositivo emitirá 2 beeps longos

convidando o utilizador a inserir novamente a nova combinação e concluindo com a tecla *. Se a operação for bem sucedida, o
Dispositivo sinalizará o fim da operação com 4 beeps breves.  
Após 10 segundos sem que o operador realize nenhuma operação, o dispositivo sai da programação sinalizando por meio de 5 
beeps rápidos que a operação não foi concluída. 
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MODIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO SERIAL DE TRANSMISSÃO “  ID CODE ”   PARA AMBOS OS CANAIS 1 E 2 

O código de identificação serial “ ID CODE “ de transmissão é uma sequência de algarismos compreendidos entre 0 e 9.  
Cada combinação permite inserir no máximo 8 algarismos. 
Durante a composição da mudança da combinação entre a pressão de uma tecla e a da tecla sucessiva podem-se passar no 
máximo 10 segundos, após os quais o Dispositivo sai da programação devido à expiração do tempo máximo sinalizando o evento 
com 5 beeps e para inserir a combinação será necessário iniciar do princípio. 

Na configuração de fábrica, o Dispositivo apresenta uma Identificação Serial de Transmissão padrão para ambos os canais 1 e 2. 

- Sequência padrão do código de identificação serial “ ID CODE “ de transmissão: 12345678

Mudança de Identificação Serial de Transmissão “ ID CODE “  ( tecla # )

Pressionar e manter pressionados por alguns instantes simultaneamente as teclas * e # . O dispositivo sinalizará por meio de 3
beeps breves a entrada na fase de programação. Digitar a combinação atual previamente memorizada ou padrão e pressionar a 

tecla *. Se a sequência digitada estiver errada, o Dispositivo sinalizará o facto com 5 beeps rápidos e a fase de programação
será concluída; se, do contrário, a combinação inserida estiver correta, o Dispositivo emitirá um beep longo e o utilizador deverá, 

a essa altura, inserir a novo código de identificação serial “ ID CODE “ e pressionar a tecla #.

O Dispositivo emitirá 2 beeps longos convidando o utilizador a inserir novamente a nova combinação e concluindo com a tecla #.
Se a operação for bem sucedida, o Dispositivo sinalizará o fim da operação com 4 beeps breves.  
Após 10 segundos sem que o operador realize nenhuma operação, o dispositivo sai da programação sinalizando por meio de 5 
beeps rápidos que a operação não foi concluída. 




