
Aplicações
O Módulo Multi-chip (Multi-Chip Module ou MCM) fornece as funções de uma 
leitora de proximidade num circuito único integrado. A tecnologia “Prox by HID”™ 
pode ser integrada com facilidade a um módulo eletrônico existente e também pode 
ser montada na superfície de uma PCB existente.

O MCM possibilita a implementação da tecnologia RFID (identificação por 
radiofreqüência) em uma ampla variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo 
painéis de alarme, fechaduras de porta eletrônicas, leitoras biométricas, dispositivos 
lógicos de acesso e equipamentos de controle de processos. 

Características
w	 Permite aos OEMs fazerem seus próprios leitores HID interoperáveis, 

conservando o seu design estético próprio e a identidade do produto.
w Reduz os custos de desenvolvimento e unitário através do compartilhamento 

de componentes existentes no módulo do fabricante original, tais como o LED, 
beeper, regulador de tensão e supressor transitório.

w Interoperáveis com todos os cartões e leitores HID. 
w Oferece as características de saída Wiegand Dados 1, Dados 0 e Clock and Data.
w Equipado com saída para um LED bicolor.

ACCESS reliability.
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O hardware da leitora MCM inclui os seguintes 
recursos básicos:

• Microcontrolador
• Ressonador de cerâmica de 8 MHz
• EEPROM de 128 bytes
• Circuito FSK do receptor de banda de base
• Circuito de ativação do excitador da antena
• Capacidade para controlar um LED bicolor externo
• Capacidade para controlar um beeper externo

Componentes fornecidos pelo cliente
Várias funções estão designadas na parte externa da Leitora 
MCM devido ao tamanho/requisitos de dissipação de energia 
das mesmas, ou pelo fato dos módulos eletrônicos existentes 
(isso é, teclados e painéis de controle do sistema de alarme) já 
possuírem essas funções. O Manual do Usuário do MCM inclui 
instruções completas e esquemas recomendados de projeto e 
conexão dessas funções à leitora MCM, incluindo:

• Regulador de tensão
• Circuito ressonante de série da antena
• Circuito de detecção de pico
• Proteção contra surtos transitórios
• Receptor acústico
• LEDs para feedback ao usuário
• Circuito de reinicialização 

Características

Características do ambiente
Variação da temperatura de operação
-30o a 65o C (-22o a 150o F)

Variação da temperatura de armazenagem
-40o a 85o C (-40o a 185o F)

Variação da umidade de operação
5 a 95%, não condensante

Limite de vibração de operação
0,04 g2/Hz 20-2000 Hz

Limite de impacto de operação
30 g, 11 ms, meio seno

Requisitos de potência
Fonte de alimentação
Tipo linear recomendado

Variação da voltagem de operação
4,5 VCC a 5,5 VCC

Máxima absoluta
7,0 VCC

Corrente de pico
<150mA

Máxima absoluta
7,0 VCC

Parâmetros de operação
Controle do LED da leitora
Externo, verde e vermelho

Larguras de impulso de dados Wiegand de 
entrada
20 a 100 ms

Intervalo de dados Wiegand de entrada
200 a 20 ms

Precisão
A unidade efetua no máximo 1 leitura incorreta para cada 10 
milhões.

Opções configuráveis na fábrica
O MCM de leitura é configurável através de cartões de 
comando.

Opção de montagem
O MCM de leitura é projetado como uma peça para montagem 
superficial. Através da colocação de apoios de montagem numa 
placa de circuito conforme a figura de especificações do pacote 
(incluída nos materiais contendo informações sobre o produto), 
a peça pode ser instalada da mesma forma que qualquer outro 
circuito integrado de montagem superficial.

Número base da peça: 4025ANN00.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso. (Consulte a seção 
intitulada “Como efetuar pedidos” para obter uma descrição das 
opções e números de peça correlatos).

Especificações

ACCESS experience.
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