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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

EA-KC2 - Série de Controladores de Acesso com Teclado
Teclado de membrana

www.southco.com/EA

• Gerenciamento de acesso  
  seguro e simplificado
• Teclado de membrana com  
 design atrativo e personalizável
• Programável, para acomodar  
 diversas modalidades de  
 acesso
• Integração direta com  
  fechos eletrônicos
• Controla o acesso a até 2  
 compartimentos de  
 maneira independente
• Modo de repouso, para  
  menor consumo de energia
• Aceita até 120 códigos de  
 usuários
• Indicadores LED para status  
 e programação do teclado  
Materiais e acabamentos
Teclado de membrana com teclas 
táteis: filme de poliéster texturizado, 
com adesivo sensível à pressão 
(PSA) na parte traseira, para 
instalação 
Corpo do controlador: ABS 
Placa de circuito impresso do 
controlador: FR4

Especificações elétricas
Tensão de alimentação: 12-24 VCC 
Corrente em stand by:: 30µA 
Corrente de operação típica: 10mA 
Saída total: máximo 4A (2A por saída)

Como encomendar seu sistema
1. Peça 1 controlador EA-KC2-201

2. Selecione o teclado de membrana  
 padrão Southco. Para designs  
 personalizados, favor entrar em  
 contato com a Southco.

3. Peça a fonte de alimentação   
 Southco EA-A02-002 e selecione  
 o adaptador de tomadas para a sua  
 região, se necessário.

4. Use a tabela de opções em  
 chicotes elétricos para selecionar  
 o chicote elétrico indicado para  
 ao seu fecho eletromecânico

Ø 4,8 X 2
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EA-A02-002  
Fonte de alimentação

Conjunto do controlador 
Código EA-KC2-201

Teclado horizontal 
Código EA-KC2-101

Teclados verticais 
Códigos EA-KC2-102, EA-KC2-103 e EA-KC2-104

EA-KC2-102  
Teclado de  
membrana (vertical)

**EA-A02-002-1 - Plugue de dois pinos padrão americano  
fornecido juntamente com a fonte de alimentação EA-A02-002.

*Para comprimentos customizados, entre em contato com a 
Southco

Caixa de controle

Adaptadores
Opções de chicotes elétricos

Código Descrição Função

EA-A02-002 **
Fonte de alimentação com 
plugue tipo A (dois pinos, 

padrão americano)

EA-A02-002 e 
EA-A02-002-2

Fonte de alimentação com 
plugue tipo C (dois pinos, 

padrão europeu)

EA-A02-002 e 
EA-A02-002-3

Fonte de alimentação com 
plugue tipo G (três pinos, 

padrão inglês)

EA-A02-002 e 
EA-A02-002-4

Fonte de alimentação com 
plugue tipo I (dois pinos, 

padrão Oceania)
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EA-KC2-102
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EA-KC2-104EA-KC2-103
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Código Descrição

EA-W01-200*
Chicote elétrico de 2 metros, 

desencapado e estanhado

EA-W20-201-01*

Chicote elétrico de dois 
metros, usado para conectar 
o teclado de membrana ao 
engate eletrônico miniatura 
(EM-05-XX-XXX) e/ou ao 
fecho rotativo eletrônico  

(R4-EM-XX-XXX)

EA-W01-200-01*

Chicote elétrico de 2 metros, 
usado para conectar o 

teclado de membrana ao 
fecho eletrônico com  
maçaneta embutida  

(H3-EM-XX-XXX)

TAMANHO REAL

Conectores para fechos teclado de membrana
(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Alimentação
Conector blindado
2,0 x 6,0 mm
(CUI P/N: PJ-051A)

Conector para
teclado de membrana

Fecho 2Fecho 1

Outras opções disponíveis. Para mais 
informações sobre modelos, códigos,  
 instalação e especificações, visite
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