
AC-Q41Н

Підігрів 
кнопок

Розміри: 
120х76х27 мм
1620 грн.

AC-Q42Н

Підігрів 
кнопок

Розміри: 
120х76х27 мм
2352 грн.

AC-Q41SB

Тонкий корпус,
з підсвіченням 
кнопок

Розміри: 
120х76х22 мм
1908 грн.

AC-Q42SB

Тонкий корпус,
з підсвіченням 
кнопок

Розміри: 
120х76х22 мм
2639 грн.

AC-S43

П’єзо кнопки

Розміри: 
150х42х28 мм
1944 грн.

AC-T43

П’єзо кнопки

Розміри: 
120х65х22 мм
2039 грн.

AC-Q44

Тонкий корпус,
п'єзо кнопки

Розміри: 
120 х 76 х 22 мм
2415 грн.

AYC-F54

1047 грн.

AYC-F64

Розміри: 120х76х21 мм 
1592 грн.

AYC-G54

947 грн.

AYC-G64

Розміри: 137х44х21 мм 
1520 грн.

AYC-Q54B

Розміри: 
120х76х21 мм
1606 грн.

AYC-Q64B

Розміри: 
120х76х21 мм
2410 грн.

AYC-E55

Ультратонкий, 
п’єзо кнопки

Розміри: 
155х44х6.5 мм
1676 грн.

AYC-E65B

Ультратонкий, 
п’єзо кнопки

Розміри: 
155х44х9 мм
2603 грн.

Кодові панелі та зчитувачі безконтактних карток 
від світового лідеру — компанії Rosslare — опти-
мальне рішення для організації надійного та ефек-
тивного контролю доступу у приватних приміщен-
нях та комерційних об’єктах. Широкий модельний 
ряд дозволяє забезпечити безпеку найвищого 
рівня у будь-яких умовах функціонування.

Покращені контролери з міцною металевою конструкцією ідеальні для застосування 
в умовах інтенсивного використання. Завдяки інтегрованому пристрою автоматичного 
підігріву клавіатури*, який запобігає її замерзанню, надійно протистоять наджорстким 
умовам зовнішнього середовища. 

Температура середовища: -32…+63 °С

*При вмиканні підігріву клавіатури струм споживання збільшується на 480 мА

Контролери підвищеної безпеки використовуються виключно з спеціальни-
ми блоками живлення Rosslare Intelligent Power Supply PS-A15T або PS-A25T. 

Реле керування замком знаходиться у блоці живлення, що унеможливлює 
подачу напруги керування на замок у разі несанкціонованого демонтажу 
контролера. 

Корпус контролера повністю герметичний. Для зовнішнього та внутрішнього 
застосування. Кнопки з підсвічуванням. 

Температура середовища: -30…+60 °С м 
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 Принцип керування:
• PIN — за кодом доступу 

• PIN+Proximity — за кодом або безконтакт ною карткою  

• Proximity — за безконтактною карткою 

 Варіанти виконання:
• для застосування всередині приміщення;
• для зовнішнього застосування;
• антивандальні;
• підвищеної безпеки.

 Кількість користувачів — до 500.
 Тип картки: безконтактна E M-Marine 125 кГц.
 Живлення: 12—16 В постійного струму від блоку живлення.
 Споживання струму: не більше 150 мА.
 Режими роботи: звичайний, безпеки, вільного входу.
 Світлодіодна індикація режиму роботи.
 Можливість видалення визначеного коду доступу/картки за її 
номером без перепрограмування решти кодів/карток.

 Затримка відчиненого стану: 1…99 сек, програмується.
 Реле керування замком: 
• режим реле Нормально замкнене/Нормально розімкнене (про-

грамується);
• максимальний струм на контактах реле 3.5 А—5 А (залежно від 

моделі).
 Інтегрований оптичний датчик несанкціонованого демон-
тажу.

 Інтегрована схема захисту від електричних перешкод.

044/ 456 9444 044/ 428 7015

Доступ під надійним контролем



Типова схема електричних з’єднань

1 Електромеханічний за-
мок/електрозащіпка/
електро магнітний замок

2 Домофон.

3 Блок живлення 12 В по-
стійного струму.

4 Контролер Rosslare 
(код/код-картка.

 Живлення 220 В 50 Гц
 Напруга 12 або 24 В постійного струму
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220 В 50 Гц
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Гц AC-F43   AC-F44

  
Розміри: 120.9х71.1х29.7 мм

1133 грн. 1693 грн.

AC-G43

1076 грн.

AC-G44

Розміри: 

135.4х44.3х28.5 мм

Від 1620 грн.

AC-D31  AC-D32

  
Розміри: 122х75х24 мм

623 грн. 1327 грн.

AC-C31

623 грн.

AC-C32 

Розміри: 130х42х18 мм

1327 грн.

AY-KR12B 

Зовнішній

Розміри: 

80х40х13 мм

688 грн.

AY-CR12W 

Внутрішній

Розміри: 

130х41.7х19 мм 

569 грн.

AC-015 
1 двері, 

2 зчитувача 

контрольовані 

вхід та вихід

Розміри: 

134х85х30 мм

1029 грн.

AC-020 
2 двері, 2 зчиту-

вача контрольо-

ваний вхід до 2-х 

приміщень

Розміри: 

134х85х30 мм

1300 грн.

Кнопки виходу
EX-01            EX-16            EX-17

Розміри: 

EX-01: 75x23x19 мм

EX-16, EX-17: 114x44x32 мм

25 грн.   857 грн.  942 грн.

Звуковий 
сповіщувач
BL-D40

Розміри: 

122х75х24 мм

236 грн.

Спеціальні блоки живлення

PS-A15T – одне реле

410 грн.

PS-A25T – два реле

Розміри: 182х80х68 мм

512 грн.

Безконтактні картки

AT-R11С 

30 грн.

Нанесення одностороннього 

зображення на картку

колір – 16 грн.     ч/б – 4 грн.

мм

    EX 16        EX 17

Виготовлені з високоякісних матеріалів з використанням ін-
новаційних технологій, що забезпечує підвищену надійність 
та довгий термін служби. Повністю герметичний вологозахи-
щений корпус. Підсвічення кнопок. 

Температура середовища: -32…+63 °С

Прості у монтажі та користуванні, внутрішні контролери є на-

дійним та ефективним за ціною рішенням для організації 

контролю доступу всередині приміщень.

Температура середовища: 0…+63 °С

Призначені для організації доступу за безконтактними картка-

ми. У якості контролера використовються контролери АС-015 

або АС-020, які встановлюються всередині приміщення та 

забезпечують функції програмування та керування системою.

н.

5T – два реле
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Доступ під надійним контролем


