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VertX    V200 
Processamento de Entrada de Alarme
para até 16 Zonas.
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A interface de monitor de entrada V200 conecta até 16 circuitos de 
entrada supervisionados. Cada ponto de entrada monitora e relata 
estados normais, fora do normal e de alarme. A V200 conta com 
memória flash on-board, permitindo o download de atualizações 
através da rede.

Os produtos HID VertX® fornecem uma infraestrutura de hardware/
firmware completa e com total funcionalidade para hosts de software 
de controle de acesso.

A interface de monitoramento de entrada V200 conecta até 16 
circuitos de entrada supervisionados. Cada ponto de entrada monitora 
e relata estados normais, fora do normal e de alarme. O V200 apresenta 
memória flash onboard, permitindo o download de atualizações do 
programa pela rede. O V200 se conecta ao V1000 via uma rede RS-485 
de alta velocidade. 

O V1000, por sua vez, se comunica com o host via protocolo TCP/IP 
padrão da indústria em Ethernet 10/100 Mbps ou pela Internet. Esta 
arquitetura minimiza o impacto de LANs corporativas ao usar apenas 
um endereço TCP/IP para cada 32 interfaces e lidando com transações 
de baixo nível na rede RS-485.

� Relata circuitos de alarme supervisionados ou não 
supervisionados.

� Condições fora do normal programáveis para cada ponto 
de entrada (dispositivos de alarme NO ou NC podem ser 
usados).

� Se conecta ao V1000 via RS-485.

� Recebe e processa comandos em tempo real do V1000.

� Relata todas as atividades ao V1000.

� Permite conexão complexa de entrada e saída quando 
usado com a Interface de Controle de Saída V1000 e V300.

� Revestimento atraente de policarbonato protege os 
componentes de danos.

� Todas as conexões e indicadores são plenamente 
identificados com nomenclatura gravada por silk-screen na 
capa.

� Componentes reconhecidos por UL 294 e UL 1076.

Informações Técnicas

Especificações
Dimensões 5,8” L x 4,825” A x 1,275” D (147,32 mm x 122,55 mm x 32,38 mm)

Peso 0,35 Kg

Requisitos de Fonte de Alimentação:
50 mA a 9-18 VDC Recomendado: Fonte de alimentação linear supervisionada com backup de bateria, proteção contra picos de en-
trada e saídas de falha de AC e de baixo contato de bateria. Fonte DC separada supervisionada com backup de bateria recomendada 
para dispositivos acionados por relé.

Requisitos de fonte de alimentação

Requisitos da fonte de alimentação 60 mA a 9–18 VCC (sem leitores conectados). Recomendado: Fonte de alimentação linear 
supervisionada 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®.

Circuitos de Saída 500 pés (150 m), 2 condutores, usando ALPHA 1172C (22AWG) ou Alpha 1897C (18AWG). O diâmetro mínimo do cabo depende do 
comprimento do cabo e dos requisitos de corrente.

Distância do cabo RS-485 - 4000 pés (1220 m) ao host, usando par torcido Belden 3105A, 22AWG, cabo revestido 100? Circuitos de Entrada - 500 pés 
(150 m), dois condutores, revestido, usando ALPHA 1299C (22AWG) ou Alpha 2421C (18AWG).

Certificações Componente Reconhecido em UL 294 e UL 1076 para os EUA / CSA 205 para o Canadá / Veri� cação FCC Classe A / EMC para Canadá, 
UE (CE Mark), Austrália (C-Tick Mark) / Nova Zelândia, Japão


