
 

De Ethernet deurcontroller EDC-ETH-SYS-
001 is een eenvoudige en zeer compacte 
deurcontroller voor het controleren en 
aansturen van één deur. 
 

De Ethernet deurcontroller wordt direct op 
een Ethernet netwerk aangesloten. Voor de 
communicatie met het Security 
Management Systeem TiSM PC wordt het IP 
protocol gebruikt, waardoor de controller 
vrijwel overal ingezet kan worden. 
 

De controller is voorzien van een eigen 
badgedatabase voor 5.000 badges. In deze 
database worden alleen de badges 
opgeslagen welke toegang tot de bij de 
controller behorende deur hebben. 
Hierdoor kan de controller ook in installatie 
met een badgedatabase met meer dan 
5.000 badge ingezet worden, zolang het 
aantal badge dat toegang bij een met de 
ethernet deurcontroller gecontroleerde 
deur heeft maar kleiner dan 5.000 blijft. 
 

Met behulp van de ingebouwde Real Time 
Clock worden de tijdschema’s binnen TiSM 
nauwkeurig opgevolgd. 
 

De controller is geschikt voor zowel 
enkelzijdige als dubbelzijdige controle van 
een deur. Daartoe kunnen maximaal twee 
kaartlezers via de RS485 bus van de 
controller worden aangesloten. 

Er zijn twee ingangen aanwezig welke zijn 
bedoeld voor een ‘deuropen’ knop en een 
deurstandsensor. Het aansturen van een slot 
of sluitplaat kan via een relais wisselcontact 
(NO/NC). 
 
De controller inclusief twee kaartlezers 
kunnen via PoE (alleen midspan power) of 
via een externe voeding worden gevoed. 
 
De Ethernet controller biedt ondersteuning 
voor standaard toegangscontrole functies 
zoals gebruikersgroepen en tijdschema’s, 
voor ondersteuning van meer uitgebreidere 
TiSM functies is de Ethernet controller niet 
geschikt.  
 
De Ethernet Door controller wordt geleverd 
in een installatievriendelijke kunststof 
behuizing.  
 
 
 

Ethernet deurcontroller 



 

T e c h n i s c h e  k e n m e r k e n  
 

Ethernet Standard: IEEE 802.3 
 Physical Layer: 10/100Base-T 
 Data rate: 10/100 Mbps (auto-sensing) 

 Mode: Full or half duplex (auto-sensing) 
 Connector: RJ-45 
 Power over Ethernet: 802.3af mid-span power, class 3 
IP-Protocols IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, HTTP, SSL, ADDP, FTP, XML 
Supply Voltage Power over Ethernet or 10-13Volt DC, 400mA stabilized 
Current consumption Typical 200mA, max. 250mA 
Supply fluctuations <100mV 
PoE out 10V –14V, 200mA for low power lock with integrated ELMPS module 
Output relais 0-24V, AC/DC, 0,8A – NO and NC contacts 
Input N1 Pull up 20K 3,3V, Vlow  -12V to +0,55V, Vhigh +1,8 to +12V   
Input N2 Pull up 20K 3,3V, Vlow  -12V to +0,55V, Vhigh +1,8 to +12V 
Serial Interface RS485 two wire 
Baud rate 9600 baud 
RTClock backup time 36h 
Recharge RTC backup 36h 
Dimensions PCB / Enclosure 52mm X 52mm X 31,5mm / 122mm X 105mm X 45mm 
Operating Temp -10...+50°C 
Max. Humidity +90% not condensing 
Storage Temperature -25...+85°C 
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