
 AH30 Aperio®

רכזת תקשורת 1:16
עבור מערכת בקרת

כניסה
RS485 בערוץ תקשורת

 ASSA ABLOY תוצרת Aperio® טכנולוגיית
מאפשרת שילוב דלתות מכאניות במערכות 

בקרת כניסה בצורה חסכונית ויעילה

רכזת תקשורת אלחוטית המאפשרת חיבור 
של עד שמונה דלתות התווספה לסל 

Aperio® פתרונות

מתאימה לדלתות פנים, רכזת זו פרקטית 
במיוחד לאזורים עם מסדרונות סמוכים



∙ חיבור של עד 16 יחידות ®Aperio לרכזת תקשורת אחת
∙ תפעול בטווח שידור של עד 25 מטר לערך

צימצום זמן ומשאבים נדרשים בתהליך ההתקנה  ∙
עלויות אינטגרציה מופחתות עבור כל דלת  ∙

AES128 תקשורת רדיו מוצפנת בתקן ∙
RFID  זמין עבור מגוון טכנולוגיות ∙

Technical data - AH30

{approval}

Approvals CE, ETL, FCC, IC, C-Tick

Safety
and Emissions

FCC 47CFR Part 15 subpart 
B and subpart C; IC RSS-210;  
EN ETSI 301 489-17 v2.1.1; 
EN ETSI 300 328 v1.7.1; 
EN 60950-1 ed.2 2007; 
UL 294-2010; C22.2

{hub} Dimensions 82 x 82 x 37 mm (H x W x D)

{powersupply}
Power supply 8 - 24 VDC

Current 250 mA Minimum 80mA at 
12VDC

{antenna}
Internal antenna 2 cross polarized dipoles

External antenna One reverse polarity SMA external 
antenna connector. 
Optional  antenna type dipole with max 
antenna gain of 3,9dBi.

אינטגרציה פשוטה וללא חיווט עם רכזת תקשורת

AH30 1:16 Ape rio®

יותר דלתות, פחות עלויות

תעודות:

{radio}

Radio standard IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) -
16 channels (11-26)

Encryption (radio
communication)

AES 128 bits

Wireless operating
range

 מטר תלוי בסביבת המבנה25טווח של 

Receiver sensitivity - 100dBm 20%PER

Wireless transmit
power

10 dBm/MHz

{humidity}
Class of protection IP 20

Operating tempera-
ture range

5°C to 35°C

Humidity < 95% non-condensing

{status} Status LED (red/green/orange)
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ASSA ABLOY הינה החברה 
המובילה בעולם בפתרונות 

ביטחון לדלתות, מטרתה של 
הקבוצה היא לספק ללקוחותיה 

ביטחון, בטיחות והנוחות.

אסא אבלוי ישראל בע"מ

ת.ד 736, יבנה 8110601 
1-800-800-108

www.assaabloy.co.il 
info.israel@assaabloy.com

  ASSA ABLOY AB הינו סימן רשום על שם ASSA ABLOY©2015

Experience a safe
and more open world 




