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Tulajdonságok, specifikáció

Bekötés

•Kivitel: 			
ABS műanyag
•Kimenet: 		
Relés
•Telepítési környezet
Beltér
•Kommunikáció		
2.4G
•Olvasható kártya		
125 kHz EM
•Kommunikációs távolság max. 15m
•Visszajelzés: 		
LED és csipogó
•Kimenetek: 		
Nyitógomb
• Tápfeszültség: 		
3 AAA elem (tasztatúra)
			
12V DC (vezérlő panel)
			
2023 lítium elem (nyomógomb)
• Áramfelvétel: 		
<50 mA (tasztatúra)
			
<40 mA (vezérlő panel)
			<5mA (nyomógomb)
• Relé terhelhetősége:
Max. 2 A
• Kapacitás:		
500 felhasználó
• Nyitás időzítés:		
1-99 másodperc, bistabil
• Hőmérséklettűrés:
-20°C ~ 60°C
• Páratartalom tűrés:
0% ~ 86%
• Méret: 			
135 x 54 x 19 mm (tasztatúra)
			
65 x 54 x 19 mm (vezérlő panel)
			
83 x 40 x 16 mm (nyomógomb)
• Tömeg:			
90 g (tasztatúra)
			
40 g (vezérlő panel)
			30 g (nyomógomb)

A vezeték nélküli tasztatúrával a teendő mindössze a 3
darab AAA típusú elem behelyezése a hátlap levétele után.
Hasonlóan a vezeték nélküli nyomógombba is be kell helyezni
a gombelemet. A vezérlő panelnek stabil 12V DC feszültségre
van szüksége a működéshez. A táp pozitívját a +12V-ra, a
negatívját a GND-re és COM-ra kell kötni. Az eszköz képes
kezelni feszültségre záró (NC), valamint feszültségre nyitó
(NO) típusú zárakat egyaránt. Az ábrán látható egy lehetséges mód az egyes zárak bekötésére. Hagyományos táp esetén
a túláram elkerülése miatt Dióda bekötése is szükséges (a
jelölt részével a + pólus irányában). A jobb oldali sorkapocsba köthető a nyitógomb.

Vezetékezés
Fail-Safe
NC zár

Leírás
Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú
eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont
vezérlésére. Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
Az SK3-II egy tasztatúrás, esztétikus vezeték nélküli kódzár
és kártyaolvasó. A mellékelt relé panel vezérli a zárat, a
közelben elhelyezett tasztatúra által küldött jel alapán. A
vezeték nélküli nyomógombbal is nyitható a zár. Az eszköz
előnye még a rendkívül alacsony fogyasztás.
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Programozás
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Programozás menü
Az eszköz konfigurálásához és a felhasználók
hozzáadásához/törléséhez be kell lépni a programozás
menübe. Ehhez nyomja meg a * gombot, majd üsse be a
mesterkódot, és zárja le # gombbal. A mesterkód gyári
beállítása 123456. Ha belépett a programozás menübe
(továbbiakban ‘PM’) a LED pirosan fog villogni
Tétlen állapot esetén visszatér nyugalmi helyzetbe.
Kilépni a * gombbal tud.
Mesterkód megváltoztatása
Lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg a 0
gombot. Írja be az új mesterkódot (6 jegyű) és zárja le #
gombbal. Ismételje meg a kódot #-tel a végén, majd lépjen ki
a menüből. Ez után az ön által beírt kód lesz a mesterkód.
PIN felhasználó hozzáadása
Programozó módban nyomja meg az 1-es gombot, majd adja
meg a felhasználó azonosítót (0-499), nyomjon #-et, majd
írja be a PIN kódot (4-8 számjegy) egymás után kétszer #-el a
végükön.
Kártyás felhasználó hozzáadása
Programozó módban nyomja meg az 1-es gombot, majd húzza
le a kártyát és nyomjon #-et (ekkor automatikusan rendeli
hozzá az azonosítót az egyes kártyákhoz).
Azonosítóval való felvételhez az 1-es menüpontban adja meg
az azonosító számot (0-499), nyomjon #-et, húzza le a kártyát
majd ismét #.
PIN kód megváltoztatása
Ehhez nem kell belépni a programozó menübe, a felhasználók
maguk végezhetik el. Alap állapotban a következőket kell
megadni a PIN felhasználók esetén:
* -> Felhasználó azonosító -> # ->régi PIN -> # -> új PIN -> # ->
új PIN -> #
Kártyás felhasználó esetén (gyárilag minden felvett kártya
PIN kódja: 8888): * -> Kártya lehúzása -> régi PIN -> # -> új PIN
-> # -> új PIN -> #

Felhasználó törlése
Programozó módban nyomja meg a 2-es gombot, majd adja
meg a törölni kívánt felhasználó azonosítóját és
nyomjon #-et. Kártyás törléshez a 2-es menüpontban húzza
le a kártyát, majd #. Lehetőség van az összes felhasználó
törlésésre is ekkor a 2-es menüpont alatt a mesterkódot kell
megadni #-el a végén.
Belépési mód
Programozó módban nyomja meg a 3-as gombot.
A CSAK PIN-el való belépést a 0 # megadásával lehet
beállítani. A PIN+kártya módon való belépéshez az 1 #
kombinációt kell megadni. A PIN VAGY kártya módon való
belépéshez a 2 # kombinációt kell megadni (ez a gyári
beállítás).
Relé időzítés
Programozó módban nyomja meg a 4-es gombot. Adjon meg
egy értéket 1-99-ig (másodperc) #-el a végén. Ekkor a relé
impulzus módban fog működni, tehát ennyi ideig lesz nyitva.
Ha 4-es menüpontban 0 # kombinációt adja meg akkor a relé
bistabil módban lesz, tehát az első PIN-re kapcsol majd a
második megadásra kapcsol vissza csak.
Biztonsági mód
Itt azt állíthatja be, ha 10 percen belül 10 hibás PIN kódot kap
a rendszer akkor letiltsa a billentyűzetet 10 percre.
Ennek a bekapcsolásáshoz a programozó módban a 6-os
gombot kell megnyomni és a 1 # kombinációt megadni.
Kikapcsolásához 0 # (ez a gyári alapértelmezett).
Berregő beállítása
Itt be és kikapcsolhatja a berregőt. A programozó módban
a 7-es gombot kell megnyomni majd 0 # a kikapcsolás, 1 # a
bekapcsolás (gyári alapértelmezett)
Gyári beállítások visszaállítása
A vezeték nélküli tasztatúra hátlapja alatt található egy RST
felirató gomb. Ennek hosszan nyomásával lehet visszaállítani
az eszközt, hosszú sípolás jelzi a sikereséget. A felhasználó
adatok nem törlődnek!

Működés
Csak PIN működési mód esetén, a nyitáshoz adja meg az
érvényes PIN kódot majd zárja le # gombbal.
Kártyás nyitáshoz először nyomjon #-et majd húzza le a
kártyát. A kártya + PIN működési mód esetén, a nyitáshoz
először nyomjon #-et majd húzza le a kártyát és adja meg a
PIN kódot, és zárja le #-el.
A tasztatúra, a vezérlő panel és a nyomógomb gyárilag össze
lettek párosítva, ha azonban mégis szükség lenne erre,
a következőképpen lehet megtenni:
A programozó módban 9 0 # kombinációt adja meg, majd a
vezérlő panel/nyomógomb fedelének eltávolítósa után nyomja meg a gombot ‘Pair’ felirattal. Mindkettő egység egyet
csipog ha sikeres.
A kódzár képes működni akár 1 évig is napi 30x való használat
esetén. Azonban merülés esetén az eszköz jelezni fog:
minden gombnyomásnál 3-at csipog a készülék és a LED
folyamatosan narancssárgán világít.

Összefoglalás
Gyári mesterkód: 123456
Programozó módba PM lépés: *->mesterkód->#
Mesterkód változtatása: PM->0->új kód (6 jegy)->#->új kód->#
PIN felhasználó felvétele: PM->1->azonosító->PIN#->PIN#
Kártyás felhasználó felvétel: PM->1->kártya->#
Kártyás felhasználó felvétel: PM->1->azonosító->#->kártya->#
Felhasználó törlése: PM->2->azonosító->#
Felhasználó kártyás törlése: PM->2->kártya->#
Összes felhasználó törlése: PM->2->mesterkód->#
PIN kód változtatás: *->azon.->#->régi PIN#->új PIN#->új PIN#
PIN kód változtatás: *->kártya->régi PIN#->új PIN#->új PIN#
Csak PIN mód: PM->3->0->#
Kártya + PIN mód: PM->3->1->#
Kártya vagy PIN mód: PM->3->2->#
Időzítés beállítás: PM->4->[1~99]->#
Bistabil mód: PM ->4->0->#
Biztonsági mód kikapcsolás: PM->6->0->#
Biztonsági mód bekapcsolás: PM->6->1->#
Berregő kikapcsolás: PM->7->0->#
Berregő bekapcsolás: PM->7->1->#
Párosítás: PM->9->0->#
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