
 

 

CT-V900-A – Controladora de 2 Portas 
 

A controladora CT-V900-A é o coração de todo sistema de controle de acesso Centaur. O Servidor Centaur, os módulos 
de expansão, entradas múltiplos usos, leitores de cartões, teclados e saídas são conectados diretamente na CT-V900-A. 
Sistemas com múltiplas controladoras são conectadas com a comunicação RS-485. A Arquitetura de base de dados 
distribuída permite que cada controladora possa fazer decisões em frações de segundos sem a necessidade de estar 
conectadas ao computador. 

Super rápida, robusta e extremamente estável fazem da CT-V900-A a escolha dos profissionais. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Especificações Técnicas 
 

Recursos: 

• Controla duas portas (leitor de entrada/botão de saída) ou uma porta (leitor de entrada/leitor de saída) 

• Adicione até mais 6 portas na CT-V900-A usando o módulo de expansão CA-A470-A 

• 10.920 cartões na base de dados embutida na placa 

• 256 Agendas 

• 256 Níveis de Acesso 

• Memória Interna de 2.048 eventos 

• 16 zonas (entradas) na placa (*usando ATZ2R/3R) 

• 2 saídas para fechaduras na placa, 12Vdc ou 24Vdc, selecionável 

• 2 saídas de relé de contato seco na placa, formato C, (N.F. – N.A.) 

• Arquitetura de base de dados totalmente distribuída (decisões de acesso feitas localmente) 

• Atualização de Firmware – Upload de firmware via computador 

• Tecnologia E-bus – módulos de expansão podem ficar até 1220 metros da controladora CT-V900-A 

• Fonte de alimentação chaveada de 2.5A 

• Suporte para formatos Wiegand comuns, tarja magnética Track 2 ABA e formatos BCD (teclados) 



 

 

• Fácil manutenção com bornes destacáveis 

• Funcionalidade com backup de baterias (baterias de gel seco de 2 x 12VAh) 

• Proteção com bateria de lítio para o caso de perda completa de energia 

  

Comunicação: 

• Controladora RS-485 – rede de módulos de expansão (9.6k ou 19.2k baud) 

• Conecta módulos até 1220m (4000 pés) de distância da controladora 

• Tecnologia Plug and Play 

• Suporta comunicação RS-232 com o Software Centaur via porta serial, dial-up ou LAN. 

  

Especificações Físicas: 

• Tamanho gabinete: 39cm (A) x 33cm (L) x 10cm (P) 15,5” (A) x 13,0”(L) x 4,0” (P) 

• Dimensões da placa: 24,5cm (9,65”) x 20,2cm (7,95”) 

• Temperatura operação: 5o C até 55o C (41o F até 133o F 

  

Especificações Eletricas: 

• Alimentação: 24Vac, 75VA ou superior, 50 / transformador de 60Hz 

• Corrente de alimentação: máximo 2.5A 

• A capacidade da bateria: Dois 12Vdc, 7Ah, ácido / chumbo baterias de células de gel 

  

Especificações de Entradas: 

• Entrada de Leitores/Portas: 2 

• Entrada de Teclados/Portas: 2 

• Entradas múltiplos propósitos: 16 (usando ATZ 2R/3R) 

  

Especificações de Saídas: 

• Saídas para fechaduras: 2 com seleção 12 ou 24VDC 

• Saídas de relé: 2 Contato Seco C 5A/30VDC N.F./N.A. 

• Saídas de Leitores: 6 Saídas coletor aberto (50mA) (LED Vermelho/Verde, Buzzer) 

CTV900A Controlador de 2 portas CENTAUR, inclui caixa de metal 

CTV900ANB Controlador de 2 portas CENTAUR, só placa 
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