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Ház nélküli, önálló működésű RFID olvasó, dupla antennával
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Kép

Tulajdonságok

Bekötés

•Kivitel:			
Ház nélküli, beépíthető
•Olvasható kártya:		
125kHz EM
•Védelem:		 •Kimenet:		Relés
•Visszajelzés:		
LED, és berregő
•Kimenetek:		 Nyitógomb
•Egyéb:			Kivehető EEPROM,
			mesterkártyás programozás,
			dupla antenna

Az eszközhöz 4 csatlakozót lehet csatlakoztatni. Két darab
két vezetékes csatlakozó az antennák bekötésére szolgál.
Az antennák gyári vezetéke 180mm hosszú, ezt maximum 1,5
méterre lehet növelni. Az antenna vezetékének
meghosszabbítása esetén ügyelni kell, hogy se az antenna,
se a vezeték ne erősáramú vezetékek közelébe fusson.
A három vezetékes sorkapocs az infravörös vevőegység
csatlakoztatására szolgál, erre távirányítós programozás
esetén van szükség. A 8 vezetékes sorkapocs segítségével
lehet megoldani a készülék tápellátását, hozzá lehet kötni az
elektromos zárat, valamint a nyitógombot. Hagyományos táp
esetén a túláram elkerülése miatt Dióda bekötése is
szükséges (a jelölt részével a + pólus irányában) a zár két
pólusa közé.
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•Tápfeszültség:		
•Áramfelvétel:		
•Olvasási távolság:		
•Relé terhelhetősége:
•Kapacitás:		
•Nyitási időzítés:		
•Hőmérséklettűrés:
•Méret:			

9-12V DC
70mA
~5cm
1A
1.000 kártya
1 vagy 5 másodperc
-20°C~50°C

EA-66C-2
Önálló működésű kártyaolvasó
ADATLAP

Használat
Tartsa az előre mesterkártyával felprogramozott kártyát az
antennától kb. 5 cm távolságra. Ekkor az olvasó a beállított
időre nyitja az elektromos zárat.

Leírás
Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú
eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont
vezérlésére. Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
Az EA-66C-2 egy ház nélküli 125kHz-es olvasó, fal mögé
vagy akár kaputelefonba is beépíthető. A dupla antennának
köszönhetően akár két irányú belépés is megoldható vele. A
csomagban az olvasó mellett egy bekötési sorkapocs, és két
antenna valamint egy infra vevő található.

8 vezetékes sorkapocs:
PIROS		-		+9-12V DC
FEKETE		-		GND
SÁRGA		-		Nyomógomb
FEHÉR		-		Nyomógomb GND
ZÖLD		-		GND
KÉK		-		COM
LILA		-		NC
NARANCS		-		NO
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Programozás

Időzítés beállítása

Műszaki rajz

A készülék mesterkártya segítségével tud feltanulni újabb
nyitókártyákat. Mesterkártya hozzáadásához egy kártyára, és
az 1-es jumperre lesz szükségünk.

Az időzítést a 2-es jumper segítségével lehet beállítani.
A 2-es jumper alaphelyzetében 5 másodperces a nyitási
időzítés, ha áthelyezi a másik állásba, a nyitás 1 másodpercig
fog tartani.
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•Kapcsolja le a készüléket, majd helyezze vissza az
alaphelyzetbe a jumpert.

3,

1 másodperc

5 másodperc

Nyitókártya hozzáadása:
Mesterkártya->Nyitókártyák->Mesterkártya
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Programozás összefoglalás
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•Ismét húzzon le egy kártyát, ez lesz a törlőkártya.

J1

•Húzza el a felprogramozni kívánt kártyát az antenna előtt,
ezt rövid sípolással fogja jelezni az eszköz. Ez a mesterkártya.

J1

•Kapcsolja vissza a tápot, a piros és zöld LED felváltva elkezd
villogni.

J2

•Kapcsolja le a tápot a készülékről, majd helyezze át az 1-es
jumpert tanító állásba.

J2
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Kövesse a következő lépéseket:

Nyitókártya törlése:
Törlőkártya->Nyitókártyák->Törlőkártya

J2
J1

J1
Tanítás
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Alaphelyzet

Minden nyitókártya törlése:
Törlőkártya->Mesterkártya->Törlőkártya
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Ez után a felprogramozott mesterkártyával lehet hozzáadni, a
törlőkártyával pedig törölni nyitókártyákat.
Kártya feltanításához húzza le a mesterkártyát, majd sorba
húzza le a felprogramozni kívánt kártyákat. Ha végzett ismét
húzza le a mesterkártyát.
Törölni a törlőkártya segítségével lehet, a metódus
megegyezik a feltanításéval. Az összes kártya törléséhez
a törlőkártya után a mesterkártyát húzza le, majd húzza le
ismét a törlőkártyát.
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•Kapcsolja vissza a tápot.
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