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AR-MUPW
Teknisk Manual

Teknisk data
Brug Indenddørs og udendørs

IP klasse IP65

Tilslutningsspænding +9 ... 15 VDC

Strøm Max. 90mA

Temperatur -40°C ... +60°C

BLE Bluetooth 4.x, Bluetooth 5.x

Mål 42,8 x157,8 x 16 mm.

Maksimum kabel længde 22 AVG 0,325 mm2 = 90 meter

Maksimum kabel længde 18 AVG 0,812 mm2 = 150 meter

Introduktion

AR-MUPW læseren er fabriksindstillet til 
at læse flere forskellige typer teknologier:

• Bluetooth - 32 bit (Apple iOS og Android)
• NFC Credentials - 32 bit (kun Android)
• Mifare Classic UID - 32 bit
• EM - 32 bit
• PIN Code - 8 bit burst

Via konfigurations appen er det muligt at ændre disse indstillinger og 
aktivere/deaktivere de tilladte teknologier, inklusiv: 

• HID Proximity - output kontrolleret af akkreditiver

Indhold

• 1x læser
• 1x skruesæt
• 1x Manual
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Kabeltilslutning
Grøn Wiegand data 0

Hvid Wiegand data 1

Rød 9-15VDC (+)

Sort Gnd MIN (-)

Brun Rød LED (invertered kontrol)

Orange Grøn LED

Blå Buzzer

Gul Hold (blocking)

Tilslutningsdetaljer

AR-MUPW-læseren har et støbt kabel.

Ved brug af en ekstern strømforsyning til 
læseren skal læseren og adgangskontrol-
udstyret have en fælles jordtilslutning.

Med de fleste adgangskontrolsystemer 
er det ønskeligt at forbinde den brune 
og orange ledning til LED-styringen på 
adgangskontrolpanelet (emulering af 
1-tråds kontrol).

Vigtige informationer

• Montering på metal reducerer læseafstanden 

• I forhold til læseafstanden anbefaler vi at forbinde 
læseren til 12Vdc 

• Læseafstanden afhænger af det brugte kort/
sticker/tag 

• Tilslut ikke skærmens afskærmning på læsersiden 

• Placer læserne mindst 40 cm fra hinanden 

• Afskær og afskærm ubrugte ledere

Mobil apps

U-Prox Mobile ID

U-Prox Mobile Config

Læseren leveres uden konfigurationsadgangskode. For at redigere konfigurationen 
skal du tilslutte det grønne og det hvide kabel (uden at de er forbundet til 
adgangskontrollen) og sætte spænding på læseren. I denne tilstand er det muligt at 
opsætte en konfigurationsadgangskode, så denne ledningsforbindelse ikke længere 
er nødvendig for at foretage konfigurationsændringer.


