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Tulajdonságok

Programozás

•Kivitel:				Vandálbiztos fém ház
•Telepítési környezet:		
Kültéri
•Védelem:			Vízálló, ütésálló
•Visszajelzés:			LED, berregő
•Programozás:			Tasztatúráról
•Bemenetek:			Nyitógomb,
				Nyitásérzékelő
•Kimenetek:			Relés
•Nyitókód hossza:			
2-8 számjegy
•Működési módok:			
Időzített, bistabil
•Nyitás:				Nyitókód

Belépés a programozás menübe (PM):
A belépéshez a következő parancsra van szükség: # -> mester
kód -> #. A mester kód alapbeállítása: 1234. Sikeres belépés
esetén a piros LED világít és hosszú sípszót hall, majd
folytonos piros villogás lesz. Kilépni a # gomb megnyomásával
lehet.

Specifikáció
•Tápfeszültség:			
12-18 V AC/DC
•Áramfelvétel:			<80 mA
•Memória kapacitás:		
250 felhasználó
•Nyitási időzítés:			
1-99 mp / bistabil
•Relé terhelhetősége:		
max. 1 A
•Hőmérséklet tűrés:		
-10°C~70°C
•Páratartalom tűrés:		
<90%
•Méret:				

Leírás

Bekötés

Az önálló működésű kódzárak nagy biztonságú eszközök,
alkalmasak szinte bármilyen belépőpont vezérlésére.
Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
Az YK-502 egy kültéri, vandál biztos vízálló kódzár. Ideális
megoldás olyan helyekre, ahol nincs szükség bonyolultabb,
nagyobb biztonságú beléptetőre. Programozása saját
tasztatúráról történik. A csomag tartalmazza a kódzárat,
négy csavart tiplivel a felületre szereléshez, valamint egy
imbusz kulcsot a hátlap leszereléséhez.

NUL			Nem használt
NUL			Nem használt
GND			Föld
DECT			Nyitásérzékelő
NO			
Relé ‘Normal Open’ kivezetés
COM			
Relé közös pont
NC			
Relé ‘Normal Closed’ kivezetés
REMOTE			Nyomógomb
DC			
AC/DC táp bemenet
AC			
AC/DC táp bemenet

Mesterkód megváltoztatása
Belépés után nyomja meg a 000-át, ekkor az eszköz hosszan
sípol. Ez után írja be az új 4 jegyú kódot #-tel a végén. Majd
ismét írja be az új kódot. A sikeres módosítást hosszú sípszó
jelszi.
Felhasználói kód hozzáadása, módosítása
Programozó módban adja meg a felhasználó azonosítóját
(001-250), ezt az eszköz hosszú sípszóval nyugtázza. Ezután
adja meg a felhasználói kódot #-el végén, majd ismételje meg
a kódot. A sikeres hozzáadást az eszköz hosszú sípszóval jelzi.
Nyitási időzítés beállítása
PM-> 251 -> [0 - 99]-> # -> [0 - 99] újra
A [0 - 99] helyére az elvárt időzítést írja be másodpercben
megadva. 00 megadása esetén az eszköz bistabil módban lesz.
Nyitásérzékelő beállítása
Bekapcsolás NC típusúra: PM-> 252 -> 0 -> # -> 0
Bekapcsolás NO típusúra: PM-> 252 -> 1 -> # -> 1
Kikapcsolás: PM-> 252 -> 2 -> # -> 2
(NC esetén, ha az ajtó csukva van rövidzárat ad, NO esetén, ha
az ajtó csukva van szakadást ad)
Ha az ajtó nyitva marad, a nyitásérzékelő beállításának
függvényében (szakadás esetén) az eszköz sípolni fog és a
piros LED folyamatosan világít. A sípolás megszüntethető
bármely gomb lenyomásával, de a LED addig világít amíg az
ajtó nyitva van.
Minden felhasználó törlése
PM -> 253 -> 8888 -> # -> 8888
Ha sikeres volt a művelet, az eszköz hosszan sípol.

Azonosító: Felhasználó egyedi azonosítója, 001-250-ig tart.
Nyitókód: 2-8 digites nyitókód, az 1234 kivételével.
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Programozó módból kilépés
Ha nem tartózkodik almenüben, nyomja meg a # gombot,
ekkor a készülék kilép alapállapotba. Sikeres kilépés esetén a
készülék hosszan sípol, majd megszűnik a piros LED villogása.

Bekötési rajz

Gyári beállítások visszaállítása
Kikapcsolt állapotban az eszköz hátoldalán található jumpert
helyezze át “RESTORE” állásba, majd kapcsolja be a készüléket.
Ekkor a felhasználói adatokon kívül minden beállítás törlődik
és visszaáll a gyári állapotba. Ezután ismét kapcsolja ki az
eszközt, majd helyezze vissza a jumpert “NORMAL” állásba,
különben az eszköz nem fog helyesen működni.
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Bistabil módban
Írja be a felhasználói kódot (2-8 számjegy), majd
# gombbal nyugtázza. Ezt követően, ha a kód helyes, az
eszköz meghúzza a relét és mindaddig tartja az állapotot, míg
újra be nem ír egy helyes kódot.
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Síkmágnes
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Működés
Monostabil módban
Írja be a felhasználói kódot (2-8 számjegy), majd
# gombbal nyugtázza. Ezt követően, ha a kód helyes, az
eszköz a beállított időtartamig meghúzza a relét.

Tápegység

Nyomógomb

COM

Programozás összefoglalás
Gyári mester kód: 1234
Programozó módba (PM) lépés: # -> Mester kód -> #
Mester kód módosítása: PM -> 000 -> új kód -> # -> új kód
Kód hozzáadás/módosítás: PM -> azonosító -> kód -> # -> kód
Nyitási időzítás: PM -> 251 -> [01-99] -> # -> [01-99]
Bistabil mód: PM -> 251 -> 00 -> # -> 00
NC nyitásérzékelő: PM -> 252 -> 0 -> # -> 0
NO nyitásérzékelő: PM -> 252 -> 1 -> # -> 1
Nyitásérzékelő tiltás: PM -> 252 -> 2 -> # -> 2
Minden felhasználó törlés: PM -> 253 -> 8888 -> # -> 8888
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