
SATEL CA-64 KIEGÉSZÍTOK 
 
 

CA-64 PRD 
§ A CZ-PRD proximity kártyaolvasó a CA-64 DR bovítovel 

használható a CA-64-es központhoz. A bovíto egy belépteto 
rendszer része. 

§ A kártyát (KR-STD-1) az olvasóterminál 6-12 cm távolságból 
tudja leolvasni. Az olvasóterminál a leolvasást hangjelzéssel és 
egy LED felvillanásával jelzi.  

§ A vezérlopanel, miután azonosította a felhasználó számát, 
nyugtázza egy funkció tevékenységét (például: bekapcsol egy 
elektromágneses zárat) hang- vagy fényjelzéssel. 

§ Az olvasóterminált a falnak mind a külso, mind a belso oldalára 
fel lehet szerelni. 

 
 
 
 

 
 
CZ-EMM 
§ A CZ-EMM proximity kártyaleolvasó a CA-64 SR 

bovítovel használható a CA-64-es központhoz. A 
bovíto egy belépteto rendszer része. 

§ Az olvasóterminál leolvassa a kártyát, ha 14 cm-nél 
közelebb helyezzük hozzá, legalább 0,5 másodpercig. 
Ha az olvasóterminál ismeri a kódot, a kártya számát 
leolvassa és elküldi az ellenorzo eszközhöz (például 
CA-64 SR bovíto). A jelzés módja attól függ, hogy a 
rendszer hogyan lett beprogramozva. Az 
olvasóterminál az adatleolvasást egy LED 
villogásával és egy hangjelzéssel nyugtázza. 

§ A CZ-EMM proximity olvasóterminált, közvetlenül a 
falra lehet fölszerelni. 

 
 

 
CA-64 SR/CA-64 DR 
§ A proximity kártyaleolvasók bovítoje úgy 

lett tervezve, hogy a CA-64-es központhoz 
lehessen használni.  

§ Feladatuk a belépés ellenorzése és egyéb 
kiegészíto eszközök muködtetése, mint 
például az elektromágneses zár. 

§ A modulhoz két olvasóterminál 
csatlakoztatható, ezek olvassák le a proximity kártyák azonosító számát (kódját). 



§ Egy proximity kártyát használhat akár a rendszer minden egyes felhasználója. A 
bovíto lehetové teszi, hogy a vezérlopanel felismerje a kódot és azonosítsa a 
felhasználót. 

§ A Satel által gyártott CZ-EMM proximity kártyaleolvasó a CA-64 SR modullal tud 
együttmuködni (átviteli formátum „EM-MARIN). 

§ A CA-64 DR modul a CZ-PRD proximity kártyaleolvasóval tud együttmuködni 
(átviteli formátum „EM-MARIN). 

 
 
 

CA-64 PTSA 
§ 128 fénykibocsátó LED csatlakoztatásának 

lehetosége, amelyekbol:  
o 64 a zónák állapotát jelzi 
o 32 a partíciók beélesítési állapotát 

jelzi 
o 32 a partíciók riasztási állapotát jelzi 

§ RS-232-es port a riasztási rendszer 
muködtetésére PC-vel vagy a GUARD 64 
szoftver segítségével. 

§ Akkumulátor töltési és tesztelési funkció, a 
lemerült akkumulátorok kiiktatásával. 

§ További bemenetek a modul tamper érzékeléséhez. 
 
 

 
CA-64 SM  
§ A CA-64 SM típusú bovítot úgy tervezték, hogy a CA-64 

vezérlopanellel tudjon együtt dolgozni. 
§ A modul 16 db, egyenként 15 másodperc hosszúságú, 

szövegüzenet eltárolására képes. 
 
 
 
 
 
 

 
CA-64 ADR 
§ A CA-64 E típusú bovítot a CA-64 

vezérlopanellel való együttmuködésre 
tervezték. 

§ A 3 vezetékes busz lehetové teszi 48 db 
címzoegységgel ellátott hagyományos PIR 
érzékelo csatlakoztatását.   

§ Akkumulátor töltési és tesztelési funkció, a 
lemerült akkumulátorok kiiktatásával. 

§ További bemenetek a modul tamper 
érzékeléséhez. 

 


