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Dane techniczne:

• Temperatura pracy: 0°C ... +70°C

• Wymiary: 90 × 71 × 58 mm

• Masa: 125 g

• Strona Ethernet:

• Prêdkoœæ: 10/100 Mbps

• Z³¹cze: RJ45

• Napiêcie zasilania: 12V DC

• Pobór pr¹du: 100 mA

• Strona RS485:

• Prêdkoœæ: 57 600 Bodów

• D³ugoœæ po³¹czenia: 1 km

• Z³¹cze: Terminal BLOK

• Izolacja: 2,5 kV RMS

Izolowany interfejs  umo¿liwia pod³¹czanie kontrolerów 
systemu bibinet poprzez sieæ LAN lub Internet do komputera 
bêd¹cego wêz³em systemu bibinet. Pozwala to na znaczne 
uproszczenie instalacji systemu, szczególnie w odleg³ych 
miejscach.

Oprócz standardowej funkcji zamiany transmisji Ethernet na 
RS485 dodatkowo wype³nia funkcjê Mastera odpowiedzialnego 
za prawid³owe adresowanie kontrolerów w sieci RS485.

Jest odpowiedzialny tak¿e za obs³ugê funkcji antypassback. 
Wszystkie przejœcia z w³¹czon¹ t¹ opcj¹, ze zdefiniowanym tym 
samym obszarem zabezpieczonym, w kontrolerach 
pod³¹czonych do tego samego interfejsu, tworz¹ jeden wspólny 
obszar antypassback. Zarejestrowanie wejœcia (na dowolnym z 
tych przejœæ), nie zezwoli na kolejne wejœcie zanim nie bêdzie 
zarejestrowane wyjœcie, b¹dŸ nie minie okreœlony czas.
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Ogólna charakterystyka urz¹dzenia

Interfejs obs³uguje  magistralê RS485 o d³ugoœci do 1 km, do 
której mo¿na pod³¹czyæ do 100 kontrolerów bibi-K12. Interfejs 
mo¿e byæ umieszczony na pocz¹tku lub w œrodku tej magistrali.

Interfejs zapewnia tak¿e izolacjê galwaniczn¹ miêdzy 
urz¹dzeniami systemu bibinet (kontrolery, czytniki, 
wyœwietlacze) a sieci¹ komputerow¹. Dziêki temu zak³ócenia 
elektryczne, na które nara¿one s¹ urz¹dzenia bibinet nie 
przenosz¹ siê do sieci LAN.
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Interfejs wymaga zasilania pràdem staùym 12V 100mA. Do tego 
celu najlepiej wykorzystaã zespó³ zasilaj¹cy (transformator, 
zasilacz, bateria) o wydajnoœci oko³o 1,5A do montaýu na szynie 
DIN. Z takiego ukùadu zasilajàcego moýna takýe zasiliã 
najbliýszy kontroler  z podùàczonymi do niego 
czytnikami i ryglami.
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