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VertX    V100 
Interface Portas/Leitores
Processamento de Controle de Acesso 
para Dois Leitores / Duas Portas
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Os produtos da linha Vault VertX     proporcionam uma infraestrutura 
completa e abrangente, com junção perfeita de hardware e firmware 
para sistemas de controle de acesso.

O V100 se conecta com leitores de cartões via Wiegand ou interface 
Clock&Data, controlando uma ou duas portas. O V100 possui memória 
flash integrada, permitindo que as atualizações do firmware sejam 
baixadas pela rede.x

O V100 se conecta com o V1000 por uma rede RS-485 de alta 
velocidade. O V1000, por sua vez, se comunica com o host do sistema 
via protocolo padrão TCP/IP de porta Ethernet 10/100 Mbps ou da 
Internet.

Essa arquitetura minimiza o impacto nas LANs corporativas ao usar 
apenas um endereço TCP/IP para cada 32 interfaces e manipular 
transações de baixo nível na rede RS-485.

Arquitetura Aberta 
e Alto Desempenho Montagem

Monte em qualquer superfície com uso de quatro parafusos. 
A unidade deve ser instalada em ambiente interno e área segura, como em 
uma sala de TI ou de telecomunicações, shaft, ou na parede acima do forro 
suspenso.

Indicadores Visuais
O LED de status de comunicação pisca em verde para identificar 
“transmissão para o host” e em vermelho para indicar “recebido do host”.
 O LED de energia indica que está sendo fornecida tensão CC suficiente à 
unidade.

Interface simples
� Conectores de desconexão rápida com terminais de parafuso;
� Chave rotativa de endereçamento (0–15);
�Entradas para: 
•  2 leitores;
•  2 entradas para sensores de porta;
•  2 entradas para botão de saída (REX);
•  Entrada para monitoramento de falha de CA*;
•  Entrada para monitoramento de falha de bateria*;
•  Entrada para monitoramento de violação de Tamper*;
* Podem ser configuradas como entradas de propósito geral.

Saídas a relé sem trava (classificadas 2A a 30 VCC): 
• 2 fechaduras (configurável); 
• 2 dispositivos auxiliares: alarme de porta aberta ou forçada, desligamento 
de alarme, host off-line, ou uso geral;

Processamento local 
• Funções de temporização e travamento dos relé de silenciamento de 
alarme e de fechadura;
• Decisões de controle de acesso com base no facility-code (modo 
reduzido);
• Link básico de entrada / saída;
• Controle LED e sinal sonoro durante o cartão + PIN, desbloqueio 
programado e outras transações;

Garantia do microcontrolador 
Garantida contra defeitos de fabricação de 18 meses
(consulte a política de garantia completa para obter detalhes).

Códigos do produto 
Código Base (base part number): 70100

Recursos
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Informações Técnicas

Especificações
Dimensões 147,32 mm x 122,55 mm x 32,38 mm

Peso 0,35 Kg

Material do gabinete Policarbonato

Requisitos de fonte de alimentação

Requisitos da fonte de alimentação 60 mA a 9–18 VCC (sem leitores conectados). Recomendado: Fonte de alimentação linear su-
pervisionada com bateria, proteção contra sobretensão de entrada e falhas de CA e saídas aviso de bateria fraca. Quando o VertX ™ 
está fornecendo energia aos leitores, os requisitos são 600 mA a 9–18 VCC. O V100 pode fornecer 500 mA para dois leitores. Fontes 
DC supervisionadas separadas com bateria de backup são recomendadas para dispositivos  como fechaduras ou ativados por relé 
ou para leitores HID MaxiProx®.

Ambiente operacional  Gabinete interno ou com classi� cação NEMA-4 fornecida pelo cliente

Temperatura de operação  0° a 50° C

Umidade operacional 5% a 95% UR, sem condensação

Temperatura de armazenamento - 55° à 85° C

Portas de comunicação  RS-485 - dois � os. Duas portas Wiegand / Clock-and-Data padrão SIA

Certificações
Componente reconhecido UL® 294 e UL® 1076 para os EUA, CSA 205 para Canadá, Veri� cação FCC Classe A, EMC para Canadá, UE 
(Marca CE), Austrália (Marca C-Tick), Nova Zelândia, Japão, EN 50130-4 Imunidade de sistemas de controle de acesso para a UE 
(marca CE)

Distãncia do cabo

 RS-485 - 1220 m para o gerenciador (V1000 ou V2000) usando par trançado Belden 3105A, 22 AWG, cabo blindado de 100Ω; 
Wiegand - 150 m para o leitor usando ALPHA 1299C 22 AWG, 9 condutores, blindagem, blindagem geral (menos condutores são 
necessários se nem todas as linhas de controle não forem usadas); Circuitos de entrada - 150 m, 2 condutores blindados, usando 
ALPHA 1292C (22 AWG) ou Alpha 2421C (18 AWG); Circuitos de saída - 150 m, 2 condutores, usando ALPHA 1172C (22 AWG) ou 
Alpha 1897C (18 AWG); A espessura mínima do cabo depende do comprimento do cabo e dos requisitos atuais.

� Entradas supervisionadas. 

� Conecta-se ao V1000 via RS-485. 

� Recebe e processa comandos em tempo real do V1000. 

� Relata todas as atividades ao V1000. 

� Gabinete de policarbonato que protege os componentes contra 

danos. 

� Todas as conexões e indicadores são totalmente identificados pela 

nomenclatura serigráfica na capa. 

� Processa decisões de controle de acesso off-line com base no 

facility-code. 


