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INTERFACE  ACESS-RC120 com 2 CANAIS 
A interface ACESS-RC120, permite conectar:  
- até 2 leitores ACESS-LET-NEW  -  até 2 teclados ACESS-KPA  -  Até 2 leitores ACESS-LET-NFC para a atuação de 
comandos dados através de Transponder, Teclado digital e Smartphone, para ser usado associado a equipamentos 
elétricos e eletrónicos genéricos.

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 (INT 2206 NEW)
- 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:

Interface  ACESS-RC120 

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Alimentação: 24VAC-DC 
- Consumo máx.: 3,6 W 
- Códigos memorizáveis: 120 Máx. 
- 2 relés de comando: 30VDC 1A 
- Temperatura de funcionamento: -10°C ÷ 55°C
- Dimensões:  90 x 65 x 30 mm. 
- Grau de proteção:  IP 44 

CONEXÕES DA PLACA DE BORNES CN1 
1: Alimentação 24VAC-DC 
2: Alimentação 0V 
3: Saída do contacto de comando CH1 
4: Saída do contacto de comando CH1 
5: Saída contacto de comando CH2 
6: Saída contacto de comando CH2 

CONEXÕES DA PLACA DE BORNES CN2 
1: Alimentação Devices + 12Vdc 
2: Linha de comunicação A 
3: Linha de comunicação B 
4: Alimentação 0V 

 P 
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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: 
J3 pos. 1-2 = resistência de terminação inserida. 
J3 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. 

MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO 

A placa ACESS-RC120 permite memorizar no máximo 120 utilizadores diferentes.  
Além disso permite ter 4 diferentes modalidades de funcionamento através da seleção de dip-switch DP1 e DP2: 

Switch DP1 : seleção de funcionamento: 
DIP 1 = OFF : Funcionamento Dispositivos ligados em paralelo (predefinido).. 
DIP 1 = ON : Funcionamento dos Dispositivos ligados em Antipassback, ou seja, após permitir o acesso a um dispositivo, para 
este último o acesso só será permitido depois de passar através de outro dispositivo qualquer entre os conectados). 

Switch DP2 : seleção comando saída mono-biestável. 
DIP 2 = OFF : Comando Saída CH1 e CH2 Monoestável (predefinido).. 
DIP 2 = ON : Comando Saída CH1 e CH2 Biestável. 

SELEÇÃO FUNCIONAMENTO CONTACTOS DE SAÍDA RELÉ CH1 E CH2 
Através da seleção dos Jumpers J1 e J2 é possível selecionar a modalidade de funcionamento dos contactos de comando de 
saída. 

Jumper J1 : seleção de saída do comando CH1 Relé NO – NC. 
Pos. 1-2 = Saída Relé normalmente fechado NC. 
Pos. 2-3 = Saída Relé normalmente aberto NO (predefinido). 

Jumper J2 : seleção de saída do comando CH2 Relé NO – NC. 
Pos. 1-2 = Saída Relé normalmente fechado NC. 
Pos. 2-3 = Saída Relé normalmente aberto NO (predefinido). 

PROGRAMAÇÃO 

A programação dos códigos é realizada no seguinte modo: pressionar a tecla SEL, o Led CÓD.1 começará a piscar; ao mesmo 
tempo, aproximar o Transponder do leitor de proximidade ACESS-LET-NEW ou digitar um código de acesso no ACESS-
KPA ou aproximar o Smartphone do ACESS-LET-NFC, o Led CÓD.1 vai acender sem piscar por um instante sinalizando 
a memorização. Sucessivamente o Led CÓD.1 continuará a piscar à espera de outro código a ser memorizado por 10 segundos, 
após os quais sairá do modo programação. 
Para a programação dos códigos associados ao canal CH2, repetir as operações que acabaram de ser vistas para o canal CH1 
posicionando-se, por sua vez, através de algumas pressões na tecla SEL, na piscada do Led CÓD.2. Quando se esgotar a 
memória disponível ( 120 códigos máx. ), todos os Leds começarão a piscar muito rapidamente para sinalizar que não é possível 
realizar outras memorizações. 

Device 4 
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PROGRAMAÇÃO DOS MASTERS 
A placa ACESS-RC120 permite memorizar até 10 códigos especiais com funcionamento tipo Master. A programação dos 
códigos é realizada no seguinte modo: posicionar-se com a tecla SEL na piscada do Led CM1 e, mesmo tempo, aproximar o 
Transponder do leitor de proximidade ACESS-LET-NEW ou digitar um código de acesso no ACESS-KPA ou aproximar o 
Smartphone do ACESS-LET-NFC, o Led CM1 vai acender sem piscar por um instante sinalizando a memorização. 
Sucessivamente o Led CM.1 continuará a piscar à espera de outro código a ser memorizado por 10 segundos, após os quais 
sairá do modo programação.  
Para a programação dos códigos Masters associados ao canal CH2, repetir as operações que acabaram de ser vistas para o 
canal CH1 posicionando-se, por sua vez, através de algumas pressões na tecla SEL, na piscada do Led CM2. Quando se esgotar 
a memória disponível ( 10 códigos máx. ), os Leds CM1 e CM2 começarão a piscar muito rapidamente para sinalizar que não é 
possível realizar outras memorizações. 

FUNCIONAMENTO DOS TRANSPONDERS MASTERS 
O código Master tem a função de desabilitar a programação através da tecla SEL; de facto, após inserir um código Master, a 
entrada em programação da interface não será mais controlada a partir da tecla SEL, mas pelo envio do código Master. 

RESET 
Caso deva ser reestabelecida a configuração inicial de fábrica (ou seja, nenhum código memorizado), pressionar a tecla SEL 
continuamente por 5 segundos, os Leds emitirão 3 (três) breves piscadas e apagarão. Se for inserido um código Master, a 
pressão da tecla SEL será subordinada à habilitação precedente através do próprio código Master. 




