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Kép

Tulajdonságok

Programozás

•Kivitel:				Fekete, műanyag
•Telepítési környezet:		
Beltéri
•Olvasható kártya:			
125 kHz EM
•Protokoll:			Wiegand 26
•Visszajelzés:			LED, berregő
•Programozás:			Tasztatúráról
•Bemenetek:			Nyitógomb,
				nyitásérzékelő
•Kimenetek:			FET-es
•Működési módok:			Időzített
•Nyitás:				Kártya, kód, kártya+kód

Felhasználó hozzáadása
Ehhez lépjen be az 1-es menüpontba, majd húzza le egymás
után a kártyákat. Ha végzett #-tel nyugtázza.
Hozzáadható azonosítóval1 is, ehhez az 1-es után írja be az

Specifikáció
•Tápfeszültség:			
12-24 V DC
•Áramfelvétel:			<20 mA
•Olvasási távolság:			
50-80 mm
•Memória kapacitás:		
500 felhasználó
•Időzítés:				0-99 mp
•Hőmérséklet tűrés:		
-40~60 °C
•Páratartalom tűrés:		
<95%
•Méret:				
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Leírás
Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont vezérlésére.
Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
A K3-3 egy esztétikus, fekete műanyag borítású, beltéri RFID
olvasó és kódzár. Az eszköz működhet önállóan valamint
segédolvasóként is.

PIROS				+12 V DC
FEKETE				GND
ZÖLD				WIEGAND D0
FEHÉR				WIEGAND D1
BARNA				Nyitásérzékelő
SÁRGA				Nyitógomb
NARANCS				Zár pozitív pólus
Kék				Zár negatív pólus

Programozás
Programozáshoz a tasztatúra segítségével be kell lépni a
programozási menübe. Ehhez a * gomb után írja be a mester
kódot, majd nyomja meg a #-tet. Ennek alapértéka 888 888.
Az eszköz 30 másodperc inaktivitás után visszatér nyugalmi
helyzetbe. Kilépni a * gomb segítségével tud.

azonosítót, #, majd húzza le a kártyát. Ha három sípolást hall,
az azonosító foglalt már, írjon be egy másikat. Kártyaszámmal2
is adhat hozzá felhasználót, ilyenkor a kártya lehúzás helyett a
kártyaszámot kell megadni.
Nyitókód3 felviteléhez az 1-es után adja meg az azonosítót, #,
majd nyitókódot írja be, szintén #-tel lezárva.
Nyitókód megváltoztatása
Kártyák régi kódjának4 megváltoztatásáhozaz eszköz nyugalmi helyzetében nyomja meg a * gombot, húzza le a kártyát,
#, majd írja be a régi kódot, amit #-tel lezár. Ez után kétszer
egymás után meg kell adni az új kódot, #-tel lezárva.
Nyitókódos felhasználó esetén a kártya lehúzása helyett írja be
az azonosítót.
Felhasználó törlése
Felhasználó törléséhez a 2-es menüpontba kell belépni, itt a
következők szerint tud törölni:
•Kártya lehúzás (végén #)
•Kártyaszám (végén #, több kártyát is törölhet egymás után)
•Azonosító (végén #, több felhasználó is törölhető egymás után)
•Minden felhasználó törlése: 2->0000->#
Mesterkód megváltoztatása
A 0-ás menüpontba kell belépni, ahol egymás után kétszer
le kell írni az új mester kódot, #-tel lezárva. A mesterkód 6-8
digites lehet.
Működési mód beállítása
Ehhez a 3-as menüpontba kell belépni, majd kiválasztani a
következőt:
•Csak kártyás nyitás: 0#
•Kártyás VAGY nyitókódos nyitás: 1#
•Kártyás ÉS nyitókódos nyitás: 2#

Azonosító:A felhasználó egyedi azonosító száma, 1-500-ig
terjedhet.
Kártyaszám:A kártyára nyomtatott utolsó 8 vagy 10 számjegy.
Nyitókód:4-6 digites számsorozat, segítségével nyitni lehet az
ajtót. Nyitás esetén #-tel le kell zárni. Az 1234 nem adható meg.
Régi kód:Kártyás felhasználó esetén az alapértelmezett “régi
kód” 1234. Ezzel belépni nem tud, kártyás ÉS nyitókódos üzemmód esetén szükséges beállítani.
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Programozás
Időzítés beállítása:4-es menüpontba való belépés után
másodpercben szükséges megadni (0-99), majd #-tel le kell
zárni. 0 esetén 50 ms-os nyitási időzítés lesz (impulzus). A gyári
beállítás 5 másodperc.
Zár beállítása:A zár beállításához az 5-ös menüpont
szükséges. Amennyiben feszültségre nyitó zárat köt az eszközre
a 0, ha feszültségre záró (síkmágnes, fordított működésű zár)
elektromos zára van, akkor 1-es pontot kell kiválasztani.
Olvasó üzemmód beállítás:A 7-es, majd 1-es menüpontban válassza ki a 0-át (Segédolvasó üzemmód), vagy az 1-est
(Önálló olvasó üzemmód).
Segédolvasó üzemmódban a D0 és D1 vezetékeket kell bekötni,
valamint a Barna vezeték “LED”, sárga vezeték pedig “BUZZER”
üzemmódba fog működni.
Gyári beállítás visszaállítása:Az eszközről vegye le
a tápot. Nyomja le a * gombot, majd helyezze ismét táp alá az
eszközt, úgy, hogy nyomva tartja a gombot. Két sípszó fogja
jelezni a sikeres visszaállítást, ez után elengedheti a gombot. A
visszaállítás az elmentett felhasználókat nem törli!

Egyéb

K3-3
Önállóó működésű
kártyaolvasó és kódzár
ADATLAP

Az eszköz beépített szabotázsvédelemmel rendelkezik. Ha az
eszközt felbontják (külső házat letépik, kárt okoznak benne) a
belső riasztó megszólal.
Amennyiben erővel nyitják ki az ajtót, felszabják azt az eszköz
belső riasztója megszólal.
A riasztás 1 percen belül magától leáll, ha lehúz egy érvényes
nyitókártyát, azonnal abbahagyja a jelzést.

2/3

Bekötési rajz

Piros
Fekete
Zöld
Fehér
Barna
Sárga
Narancs
Kék

Programozás összefoglalás
Mesterkód megváltoztatása:					PM->0->új kód->#->új kód->#
Kártyás felhasználó hozzáadása:				
PM->1->Kártyák lehúzása->#
							PM->1->Azonosító->#->Kártya lehúzása->#
							PM->1->Kártyaszám1->#->Kártyaszám2->#->...->#
							PM->1->Azonosító->#->Kártyaszám->#->...->#
							PM->1->Azonosító->#->Nyitókód->#->...->#
Nyitókód megváltoztatása:					
*->Azonosító#->Régi kód#->Új kód#->Új kód#
							*->Kártya lehúzása-Régi kód (1234)#->Új kód#->Új kód#
Felhasználó törlése:					PM->2->Kártyák lehúzása->#
							PM->2->Azonosító->#->...->#
							PM->2->Kártyaszám->#->...->#
Nyitáti módok: 						PM->3->0-># Kártyás nyitás
							PM->3->1-># Kártyás ÉS nyitókódos nyitás
							PM->3->2-># Kártyás VAGY nyitókódos nyitás
Zár időzítés beállítása:					PM->4->{0-99}->#
Zárbeállítás:						PM->5->0/1->#
Olvasó üzemmód beállítás:					PM->7->1->0/1->#
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