
Aplicações
A Leitora MaxiProx® da HID é ideal para instalações que incorporem o controle de 
pátios de estacionamento ou outras aplicações de leitura de longo alcance. A leitora 
MaxiProx aloja todos os componentes eletrônicos em um carcaça resistente, elegante 
e de fácil instalação. 

Características
w	 Longa distância de alcance de leitura (até 8 pol com a ProxPass®).
w O auto-ajuste permite que o alcance de leitura seja mantido a uma proximidade de 

quatro polegadas do metal.
w Conta com a disponibilidade de saídas Wiegand, Clock-and-Data e seriais seletas.
w O recurso “estacionamento em espera” possibilita a conexão a um detetor de 

circuito para assegurar a detecção precisa de veículos nas filas de estacionamento.
w Compatível com todos os cartões HID e com etiquetas de formato de até 85 bits.
w Conta com LED multicolorido, com controle interno ou no computador central 

(host) do LED e/ou beeper.
w Duas unidades MaxiProx podem funcionar a até um metro uma da outra para 

instalações “ALTO-BAIXO” (caminhões e carros).
w Sinal de supervisão da leitora para painéis CASI-RUSCO®.
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Monte a leitora em superfícies não metálicas para obter um 
desempenho ideal no alcance de leitura.

Quando um cartão de proximidade é apresentado à leitora, o 
LED vermelho pisca na cor verde e o beeper emite um sinal. O 
LED multicolorido e o beeper também podem ser controlados 
individualmente pelo sistema central.

Um procedimento de autoteste executado quando da ativação 
da leitora, um autoteste que verifica a configuração de instalação, 
determina o controle interno ou externo do LED e beeper e 
inicializa a operação da leitora.

A leitora MaxiProx® fica vedada numa carcaça de policarbonato 
resistente às condições climáticas, projetada para suportar am-
bientes onde as condições sejam extremas e para fornecer um 
desempenho confiável em qualquer local.

A interface da MaxiProx pode ser feita com todos os sistemas 
existentes de controle de acesso dos protocolos Wiegand, 
Clock-and-Data, RS-232, RS-422 e RS-485. As interfaces seriais 
suportam taxas de pulso de 1200, 2400, 4800 e 9600 pulsos.

A leitora MaxiProx inclui um comutador de proteção contra 
violações para fornecer uma notificação eletrônica no caso de 
violação da leitora. A leitora MaxiProx reconhece formatos de 
cartões de até 85 bits.

As leitoras MaxiProx estão cobertas sob uma garantia vitalícia 
contra defeitos em materiais e mão-de-obra a contar da data da 
remessa (consulte a apólice completa para obter os detalhes da 
garantia).

No base da peça: 5375
Descrição:Interface Wiegand, cinza escuro, LED de três estados, 
ativação do beeper interno
Opções:

• Operação do LED e beeper
• Rótulo personalizado

(Consulte o “Guia para e efetuação de pedidos” para obter uma 
descrição das opções e números de peça correlatos).

Características

Alcance de leitura típico máximo*
Cartão ProxCard® II - até 73 cm
Cartão ISOProx® II - até 50 cm
Chave eletrônica  ProxKey™ II - até 43 cm
Cartão ProxCard® Plus - até 25 cm
Cartão SmartProx™  - até 43 cm
ProxPass® - até 1,8 m
*Dependendo das condições do local de instalação.

Dimensões
30 x 30 x 2,54 cm

Material
Policarbonato UL 94

Fonte de alimentação
De 12 a 24 VDC, configurável. 
Fontes de alimentação linear recomendadas.

Requisitos de corrente
Corrente DC a 12 V: Média 200 mA, Pico 700 mA
Corrente DC a 24 V: Média 260 mA, Pico 1,2 A

Temperatura de operação
-30 a 65o C (-22 a 150o F)

Umidade de operação
0 a 95% de umidade relativa, não condensante

Peso
1,4 kg

Freqüência de transmissão
125 kHz

Certificações
Canadá/Classificação UL 294: Unidades de Sistema de Controle 
de Acesso
Certificação FCC, Estados Unidos
Certificação no Canadá
Marca CE, quinze países da UE de acordo com a diretiva R&TTE 
(EN60950, EN 300 330 - SRD, e ETS 300 683 - EMC)
IEC60950, Segurança Elétrica Esquema ITE CB
Austrália - Marca C-Tick
Nova Zelândia - EMC

Comprimento do cabo
Interface Wiegand: 152 m
Interface Clock and Data: 15 m
RS-232: 15 a 61 m
Recomenda-se a utilização do cabo ALPHA 1295 (calibre 22) 
trançado com 5 condutores e blindagem inteiriça ou equivalente. 
Podem ser necessários condutores adicionais para controlar o 
LED ou beeper.
RS-422 e RS-485: 1219 m
Recomenda-se a utilização do cabo ALPHA 1297.

Especificações

Montagem
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Indicação
audiovisual

Diagnóstico

Design para uso 
interno/externo

Fácil interface com 
outros sistemas

Segurança

Garantia
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