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Kép

•Kivitel: 			
Rozsdamentes acél (SUS 304)
•Telepítés:		
Kültér (fedett helyre)/beltér
•Működési mód:		
Automata
•Vezérlés:		
Száraz kontakt
•Áramszünet esetén:
Állítható
•Infra érzékelő:		
Van
•Állítási lehetőségek:
Motor sebesség, nyitási időzítés
			Haladási irány

•Tápfeszültség:			
•Hőmérséklet tűrés:		
•Páratartalom tűrés:		
•Infra érzékelők száma:		
•Áthaladási sebesség:		

Telepítés
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Tulajdonságok

A lengőkapuk a személyi beléptetés egy kívánló eszközei,
alkalmas belépőpontok biztosítására. Ideális beltérre,
alkalmas akár mozgássérültek vagy nagy csomaggal áthaladó
személyek beengedésére.
Az YK-SBT1000S egy modern, esztétikus, rozsdamentes acél
házzal rendelkező, üveg karú lengőkapu. Vezérelhető
beléptető központtal, széleskörűen programozható,
szünetmentesíthető, és még rengeteg extra funkcióval van
ellátva.

200-240 V AC ~ 50/60 Hz
-28°C ~ 60 °C
5% ~ 10%
1
~6 fő/perc
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Az eszköz elején 3 ajtó található, ebből a középső ajtó mögött
található a lengőkapu vezérlő panelje. Ennek 7 nyomógombja
van, 5 a kijelző alatt. Balról jobbra ezek a következők:
•MENU			
Menübe való belépés
•UP			Fel
•DOWN			Le
•OK			Elfogadás
•ESC			Vissza
A kijelző oldalán 2 darab gomb található, ezek a bal és
jobboldali nyitásra szolgálnak.
Az eszköz programozásához lépjen be a menübe. Ehhez a
jelszó kérésnél kétszer a “Fel” és négyszer a “Le” gombot kell
megnyomni, majd az OK gombbal elfogadni. Ez után a lentebb
található menüpontokat találja.

A menüpontba való belépéshez, és az alpontok változtatásához az OK gombot kell használni, az érték változtatásához pedig a fel/le
gombok segítenek. Visszalépni az ESC gombbal lehet.
•Device type: Single swing barrier, nem állítható
•Work mode: Kétféle nyitási lehetőség van. Az egyik, ha csak
egy impulzust kap a panel, ilyen például, ha kártyaolvasóval
biztosítjuk a nyitójelet. Előfordulhat, hogy hosszabb jelet kap
a panel, például, ha mozgásérzékelőt használunk kilépésnél.
Ilyenkor be kell állítanunk, hogy milyen eszközzel biztosítjuk
a nyitást. A “C” a kártyaolvasót (impulzus jelzés), az “F” a
mozgásérzékelőt (hosszabb ideig tartó jel) jelenti.

1: ->C,F<2: ->F,C<3: ->F,F<4: ->C,C<Gyárilag a 4. menüpont van beállítva.
•Passage control:Az oldalak nyitási engedélyezését lehet
beállítani, amelyik oldalnál Y van azt lehet nyitni, amelyiknél
N azt nem.
1: ->Y,N<2: ->N,Y<3: ->N,N<4: ->Y,Y<Gyárilag a 4. menüpont van beállítva.
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Programozás

Bekötés

•Direction settings: Itt lehet beállítani, hogy melyik oldal a ki
és melyik a bejárat.
1:->kijárat, bejárat<2:->bejárat, kijárat<Gyárilag az 1. menüpont van beállítva.
•Open duration: Nyitási időzítést lehet beállítani, 1 másodperctől 99 másodpercig. Ez a nyitás befejezésétől, a zárás
elkezdéséig tartó idő.
•Normal open mode: Amennyiben a panel kártyaolvasóra van
beállítva, és hosszabb jelet kap, a következő esetek
fordulhatnak elő:
Access control mode: Ha a működési időnél hosszabb időzítést kap a bemenet, akkor kinyit mégegyszer. Ez
után be akar záródni.
Manual control mode: Ha a működési időnél hosszabb időzítést kap a bemenet, akkor kinyit mégegyszer. Ez
után nyitva marad, egészen addig, amíg nem kap egy száraz
kontaktot.
		
Forbidden: Amennyiben hosszabb jelet ad,
nem nyit újra a kapu.
•Normal open settings:Normal open mode működésének
időzítését lehet állítani.
•Anti clip detection time:

Az eszköz tápellátását az alsó panelrészben található tápkábellel tudja megtenni. Felülre lehet behelyezni a központot és az
olvasókat, a szünetmentesítéshez szükséges akkumulátort pedig a középső részben található foglalatba kell elhelyezni,
valamint az ott lévő sarukkal kell bekötni. A panel bekötések a következők:

•Power off: Itt lehet beállítani, hogy áramszünet esetén, ha
szünetmentesítve van az eszköz, milyen irányba nyisson.
•Motor speed: A nyitási sebességet tudja beállítani.
•Device number: Az eszköz azonosító számát adhatja meg,
több kapu szinkron működése esetén fontos.
•Device information: Az eszköz információit jelzi ki a kijelzőn.
•Counter reset: Használaton kívüli
•System initialization: Rendszer inicializálás
•Test mode: Eszköz tesztelésének elindítása

A hálózati beléptető központ tápellátását a 12 V-GND lábakról lehet biztosítani. A kapu vezérlését az OP-L, GND és OP-R lábakra
lehet kötni.
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