
 

 
ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov, Česká republika 
tel.: +420 573 394 894 | e-mail: obchod@estelar.cz | www.estelar.cz 
www.acsline.cz 
 

LOG4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul pro kontrolu a ovládání vstupu pomocí čipů DALLAS nebo bezkontaktních médií ■ 
Kompaktní zařízení pro výstavbu přístupového systémů ■ Jedná se o řídící jednotku se 
zabudovanou čtečkou s možností připojení druhé externí čtečky pro oboustranné ovládání 
vstupu ■ Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku ■ Oprávnění karet a načítání 
historie událostí přes obslužný SW v počítači ■ Možno definovat až 99 časových plánů pro 
omezení přístupů ■ Ve variantách s klávesnicí lze provozovat také v režimu identifikace 
pouze číselným kódem bez použití karty. 

 

 
 

 

 

 

Standardní provedení v černé barvě, požadavek na bílé provedení uveďte v objednávce. 

 

Objednací kód Popis 

LOG4 vstupní terminál kontaktní, komunikace RS485 

LOG4B vstupní terminál bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485 

LOG4M vstupní terminál bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485 

Vlastnosti 
 

 integrovaný snímač ID  

 port pro druhý snímač ID 

 indikační diody 

 akustická signalizace 

 relé pro ovládání zámků 

 vstup pro dveřní kontakt 

 vstup pro odchod. tlačítko 

 možnost klávesnice 

 komunikace s PC 

 OFF-LINE paměť událostí 

 LOG4B, LOG4M LOG4 

VSTUPNÍ TERMINÁL 
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Popis LOG4 LOG4B LOG4M 

Typ média Kontaktní čipy  
Dallas DS 1990A 

Bezkontaktní média s čipem 
EM40xx, EM41xx (125kHz) 

MIFARE/DESFIRE 
(13,56MHz) 

Napájecí napětí 10 – 30 V DC 
Napájecí proud 45 mA @ 12V  

(bez externího snímače) 
+15mA na sepnuté relé 

45 mA @ 12V  
(bez externího snímače) 
+15mA na sepnuté relé 

50 mA @ 12V  
(bez externího snímače) 
+15mA na sepnuté relé 

Pracovní teplota min. -25 °C, max. +65 °C 
Komunikace RS485, 9600/19200 Bd, N, E 
Barevné provedení černá/bílá 
Krytí IP42, možno zvýšit doplněním stříšky KRYT_LE4x, KRYT_UNI 
Rozměry šířka 80 x výška 119 x hloubka 33 mm 

 
PROVOZNÍ PARAMETRY 

 
Popis Hodnota 

Kapacita paměti karet 1000 
Historie událostí 4096 záznamů 
Počet operací/časových zón 50/99 
Intervaly pro trvalé sepnutí relé 10 
Externí snímač  1x EDK2x nebo EDK3x nebo EDK4x 
Počet vstupů 1x dveřní kontakt, 1x odchodové tlačítko 
Počet výstupů 1x přepínací relé 
Doba otevření zámku max. 99 s, nebo přepínací režim 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 


