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Tulajdonságok

Programozás

•Kivitel:				Vandálbiztos fém ház
•Telepítési környezet:		
Kültéri
•Védelem:			Vízálló, ütésálló,

Belépés a programozás menübe (PM):
A belépéshez a következő parancsra van szükség: mester kód ->
# hosszan nyomva. A mester kód alapbeállítása: 66688.

				Tamper
•Visszajelzés:			LED, berregő
•Olvasható kártya:			
125 kHz EM
•Programozás:			Tasztatúráról
•Bemenetek:			Nyitógomb,
				Nyitásérzékelő
•Kimenetek:			
Relés, Csengő, Riasztó
•Cserélhető EEPROM:		
Igen
•Nyitókód hossza:			
4 számjegy
•Működési módok:			Időzített
•Nyitás:				Kártya VAGY Kód
				Kártya + Kód
				CSAK Kártya

Sikeres belépés esetén hosszú sípszót hall, majd a piros LED
világít és a zöld LED villog. Ha egy bizonoyos ideig nem tesz
semmit, a rendszer automatikusan visszalép. Kilépni a 0 gomb
megnyomásával lehet.

Specifikáció
				
•Tápfeszültség:			
12 V DC
•Áramfelvétel:			<50 mA
•Olvasási távolság:			
2 ~ 3 cm
•Memória kapacitás:		
500 kártya és kód
•Nyitási időzítés:			
1-99 mp
•Relé terhelhetősége:		
max. 1 A
•Hőmérséklet tűrés:		
-25°C ~ 60°C
•Páratartalom tűrés:		
<90%
•Méret:				

Leírás

Bekötés

Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú
eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont
vezérlésére. Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
Az SK-1011 egy kültéri, vandálbiztos vízálló kártyaolvasó és
kódzár. Ideális megoldás olyan helyekre, ahol nincs szükség
bonyolultabb, nagyobb biztonságú beléptetőre.
Programozása saját tasztatúráról történik.
A csomag tartalmazza az olvasót, a vezetékelt sorkapcsot és
négy csavart tiplivel a felületre szereléshez. A feltanításhoz
szükség van legalább 1 EM kártyára, ezt a csomag nem
tartalmazza.

PIROS			+12V DC
FEKETE			GND
SÁRGA			
Relé NC kimenet
KÉK			
Relé NO kimenet
NARANCS			Riasztó kimenet
FEHÉR			Nyitógomb
FEKETE			GND
ZÖLD			Nyitásérzékelő
SZÜRKE			Csengő
SZÜRKE			Csengő

Mesterkód megváltoztatása
Belépés után nyomja meg a 1-es gombot, ekkor az eszköz
röviden sípol. Ez után írja be az új 5 jegyű kódot. A sikeres
módosítást hosszú sípszó jelszi.
Felhasználói kártya és kód hozzáadása
Programozó módban adja meg a 60-at, ezt az eszköz hosszú
sípszóval nyugtázza. Ezután nyomja meg a 2-es gombot, majd
adja meg a 3 jegyű felhasználói azonosítót. Ekkor a piros
és zöld LED gyorsan villog. Ezt követően húzza le a kártyát,
majd adja meg a 4 jegyű nyitókódot. Nyitókód feltanításához
szükség van legalább 1 kártyára, akkor is, ha a nyitást csak
kóddal szeretné megoldani! Az eszköz ezután felajánlja
további felhasználók regisztrálását, ekkor már a regisztrációs
sorszámot nem kell megadni, az eszköz automatikusan lépteti.
Újabb kártya lehúzással és felhasználói kód megadással tudja
hozzáadni a következő felhasználót. Amennyiben nem szeretne
több felhasználót hozzáadni, nyomja meg a # gombot, majd a
rendszermenüből való kilépéshez a 0-át.
Csak felhasználói kártya hozzáadása
Programozó módban adja meg a 62-t, ezt az eszköz hosszú
sípszóval nyugtázza. Ezután nyomja meg a 2-es gombot, majd
adja meg a 3 jegyű felhasználói azonosítót. Ekkor a piros és
zöld LED gyorsan villog. Ezt követően húzza le a kártyát.
Az eszköz ezután felajánlja további felhasználók regisztrálását,
ekkor már a regisztrációs sorszámot nem kell megadni, az
eszköz automatikusan lépteti. Újabb kártya lehúzással tudja
hozzáadni a következő felhasználót. Amennyiben nem szeretne
több felhasználót hozzáadni, nyomja meg a # gombot, majd a
rendszermenüből való kilépéshez a 0-át.
Felhasználó törlése
A programozó módban nyomja meg a 3-as gombot, majd adja
meg a törlendő felhasználó azonosítóját.
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Védett mód beállítása
Ehhez a programozó módban nyomja meg a 8-as gombot, ezt
egy hosszú sípolás fogja jelezni. Ezután lépjen ki a rendszer
menüből. Ilyenkor a zárat csak külső nyomógomb segítségével
lehet kinyitni, nem fogad el se kódot se kártyát.
A védett módból való kilépéshez ismét lépjen be a programozó
módba, majd nyomja meg a 8-ast.
Gyári beállítások visszaállítása
A gyári beállítás visszaállításához kapcsolja ki a
tápfeszültséget. Az eszköz belsejében van egy RESET
nyomógomb, ezt tartsa nyomva, majd kapcsolja vissza a
tápfeszültséget. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a
bekapcsolás után ezt a gombot, ezután a rendszerkód visszaállt
az alapértelmezettre. Ez a művelet a további beállításokra
nincs hatással, csak a rendszerkódot állítja vissza. FIGYELEM! A
hátlap eltávolításával a riasztó meg fog szólalni.
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Nyitásérzékelő

Működés
Alapállapotban a kártya lehúzásával, vagy a kód beütésével
tudja nyitni a zárt. A kód 4 jegyű szám, a végén kettős
kereszttel. Egymás után 8 rossz kód, vagy érvénytelen
kártyalehúzás után az eszköz riasztani kezd, hang- és
fényjelzéssel, emellett jelet küld ki a riasztó kimeneten.
Minden riasztás 90 másodperc után leáll.
Nyitásérzékelő: Aktív állapotban érvényes nyitás esetén, ha
nyitva marad az ajtó, a nyitásérzékelő 6 másodpercenként
rövid hangjelzést küld. Érvénytelen nyitás esetén 90 másodperces riasztást ad, valamint a riasztó kimeneten jelet küld.

Műszaki, szerelése rajz
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Zöld
Szürke
Szürke

Tápegység
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Nyitásérzékelő beállítása
A nyitásérzékelő engedélyezéséhez a programozó módban
írja be a 71-et, a tiltásához a 70-et. Mind a két esetben hosszú
sípolással fogja nyugtázni az eszköz. Gyári beállítás szerint a
nyitásérzékelő le van tiltva.

+

Narancs

Nyitási idő beállítása
A programozó módban nyomja meg az 5-ös gombot. Ezután
adja meg a nyitási időt (00-99-ig terjedően) másodpercben.
A gyári beállítás 05 tehát 5 másodperc.
Nyitási mód beállítása
Kártya VAGY Kód: PM -> 60
Kártya ÉS Kód: PM -> 61
CSAK Kártya: PM -> 62
Az eszköz egy hosszú sípolással fogja nyugtázni majd, visszalép
a rendszer menübe. Innen a kilépéshez nyomja meg a 0-át.

Piros
Fekete
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sípszó következik, majd a ledek kialszanak 1-2 másodpercre.
Ezután visszalép a rendszermenübe, ahonnan 0-val tud kilépni.
Az összes felhasználó törölve lett.
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Minden felhasználó törlése
A programozó módban adja meg a 4444-et. Ez után egy rövid
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Azonosító: Felhasználó egyedi azonosítója, 001-500-ig tart.

Programozás összefoglalás
Gyári mester kód: 66688
Programozó módba (PM) lépés: Mester kód -> # hosszan
Mester kód módosítása: PM -> 1 -> új kód (5 jegyű) -> 0
Kártya és kód felvétele: PM -> 60 -> 2 -> azonosító -> kártya
		
-> kód -> # -> 0
Csak kártya felvétele: PM -> 62- > 2 -> azonosító -> kártya
		
-> # -> 0
Felhasználó törlése: PM -> 3 -> azonosító -> 0
Minden felhasználó törlése: PM -> 4444 -> 0
Nyitási idő beállítás: PM -> 5 -> [00-99] -> 0
Nyitási mód beállítás: PM -> 60/61/62 -> 0
Nyitásérzékelő BE/KI: PM -> 71/70 -> 0
Védett mód: PM -> 8 -> 0
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