
RAC 4 / 4XT
Controlador de Acesso Remoto

Visão geral
Um Controle de Acesso Remoto (RAC) é um dispositivo 
RFID que opera um ponto de acesso remoto especial, 
como elevadores, entradas de estacionamento ou 
qualquer outra porta que exija um impulso elétrico 
ou uma fechadura eletromagnética.

Aplicações
• Pontos de acesso remoto - elevador, entrada de 
estacionamento, piscina externa

• Dispositivos de bloqueio – impulso elétrico, 
fechadura magnética.

Modelos
• Dispositivos de bloqueio – impulso elétrico, 
fechadura magnética.

• RAC 4: uma saída de relé

• RAC 4XT: uma saída de relé e 8 relés adicionais
Recursos adicionais: bateria reserva, 8 relés adicionais, 
interface de programação remota, 2 leitores de cartão.
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Dimensões e Peso da caixa do controlador
Controladora: RAC 4: 8.5” H x 7.25” W x 2” D (216 W x 184 H x 51 D mm), 3/5 lbs (1.6 kg)

RAC 4XT: 13.5” H x 12.375” W x 3.25” D (343 W x 314 H x 83 D mm), 14 lbs (6.4 kg)

Interface de programação: 4 3/16”H x 4 3/16”W x 2 1/16”D (106 mm H x 106mm W x 52mm D), 1 1/4 lbs (0.6 kg)

Dimensões e Peso do Leitor

Sem contato 
(montagem em superfície): 

1.8125” W x 2.8125” H x 1 D (46 W x 71 H x 25 D mm) , 0.1 lbs (0.05 kg)
 

1.75” X x 2.75” H x .8125” D (44W x 70 H x 21 D mm), 0.2 lbs (0.10 kg)

Unidades de ferragens de portas

Certificados

• Certificado pelo padrão UL294 
• Certificado pela norma CSA 22.2 No. 205
• Interfaces com painéis de incêndio que atendem ao padrão de alarme de acesso de incêndio NFPA 101
• Atende aos requisitos FCC e CE
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