
1 - EX6 & EX6P

EX6 & EX6P



3 - EX6 & EX6P

> Dezelfde voordelen als de EX6 + Een EM/HID-leeskop

EX6P
Autonome toetsenborden met geïntegreerde proximity-EH 

 Nieuwe autonome toetsenborden met elektronica op afstand

XPR verbeterde haar gamma van EX-toetsenborden door de mogelijkheid om hun relais via een RS485-bus op afs-
tand toe te voegen.  Met deze nieuwe functie wordt de veiligheid van de installatie verhoogd: de functie maakt elke 
poging tot inbraak onmogelijk, omdat de relais zich in het beveiligde gebouw of in de beveiligde zone bevinden.

Deze nieuwe toetsenborden werden ontworpen om zowel binnen als buiten geplaatst te kunnen worden. Ze kunnen 
bovendien verbonden worden met verschillende relaismodules, waardoor ze nieuwe functies krijgen.

EX6
Autonome toetsenborden 
           > Beschikbaar in behuizingen van ABS of van metaal

> Aantal gebruikerspincodes: 1000
> Gebruikerscodes van 1 tot 8 cijfers
> Achtergrondverlichting van toetsen programmeerbaar
> Rode en groene leds vrij van potentieel
> Geïntegreerde zoemer programmeerbaar
> Zelfbescherming bij openen en loswrikken
> Beveiliging: Blokkeert 30 seconden lang na 8 foute codes.
> Bus RS485 voor kaart E/S (RB0408, RU2, RTT & DINRTT)
> 2 relais - met relaiskaart RB0408 kunnen er tot 10 relais 

geïnstalleerd worden
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IP 65

Ref: EX6-43B/ EX6M-43B/ EX6-72C/ EX6M-72C/ EX6-102A/ EX6M-102A/ EX6-62A/ EX6M-62A
* Voorbeelden en afmetingen hieronder

> Aantal gebruikerspincodes en -badges: 1000
> Gebruikerscodes van 1 tot 8 cijfers
> Soort proximity lezen: EM 4002/4100 en HID (125 kHz)
> Achtergrondverlichting van toetsen programmeerbaar
> Rode en groene leds vrij van potentieel
> Geïntegreerde zoemer programmeerbaar
> Zelfbescherming bij openen en loswrikken
> Beveiliging: Blokkeert 30 seconden lang na 8 foute 

codes of opeenvolgende foute badges
> Bus RS485 voor kaart E/S (RB0408, RU2, RTT & 

DINRTT)
> 2 relais - met relaiskaart RB0408 kunnen er tot 10 

relais geïnstalleerd worden
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*Voorbeelden en afmetingen hieronder
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Dit zijn een paar klassieke en frequente toepassingen waarvoor de EX6 gebruikt wordt: automatische deuren, 
parkeerslagbomen, de hoofdingang van een appartementencomplex of fabriek, winkels, de toegang tot voo-
rraadruimtes van grote winkels of toegang tot de toiletten van fastfoodketens, enzovoort. 

 Polyvalent

EX6 / EX6P  > Autonoom gebruik

EX6 / EX6P + RU2
De RU2 is een elektronicatoepassing die de twee relais van de EX6 in de 
beveiligde zone onderbrengt.  Het tweede relais kan met een centrale 
verbonden worden.

EX6 / EX6P + RTT
De RTT is een elektronicatoepassing 
op afstand met 1 relais dat functioneert 
als een sensordrukknop. Versie van 
toepassing.

EX6 / EX6P + DINRTT
De DINRTT is een elektronicatoepassing op 
afstand met 2 relais die functioneert als sen-
sordrukknop. Inbouwbare versie.
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De EX6- en EX6P-toetsenborden zijn dankzij hun ontwerp en hun RS485-interface (die verbinding met verschillende 
E/S-kaarten mogelijk maakt) erg veelzijdig.
Hieronder vindt u enkele van de talrijke toepassingen waarin ze autonoom of in verbinding met andere producten 
werken:

RS485

* Schema is niet representatief voor de afmetingen van de producten; het illustreert 
alleen de connectiviteit.

EX6

RU2

Alarm

unsecured area secured area

Vb.: ideaal voor een opslagruimte in een 
winkel of kantoor

Vb.: Perfect voor de hoofdingang van een gebouw.



Tot 10 relais
EX6/EX6P + RB0408

Zowel de EX6 als de EX6P kunnen met de E/S-relaiskaart RB0408 verbonden worden om het aantal outputs tot 10 
relais te verhogen. Deze oplossing is ideaal voor alle kleine autonome installaties die meer dan 2 relais vereisen. De 
2 relais van het toetsenbord + de 8 relais van de RB0408 maken het mogelijk om tot 10 relais te beheren.

Onder de verschillende toepassingsmogelijkheden voor deze functie vinden we: 
 - meubelopslag, 
 - lockers van (sport)scholen 
 - postbussen of lockers waarin winkels de producten die hun klanten kochten bewaren
 - beheer van de lift in gebouwen met tot 10 verdiepingen en voor veel andere domotica-
oplossingen.

Bezoek ons op www.xprgroup.com

Gelieve onze website te bezoeken voor meer 
informatie over onze producten.

RS485EX6PM-103A RB0408


