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Szekrényzár

A TKD-810 egy önálló működésű szekrényzár.
Beállítástól függően lehetséges a 125 kHz-es EM típusú 
kártyával, vagy kóddal történő nyitás.
Mesterkártyával 5 kártya programozható fel rá. Ideális öltözők, 
vitrinek és szekrények zárására.
Két részből áll, a külső kártyaolvasó és a belső zár. 

Tulajdonságok

• Kivitel:   Kerete szálcsiszolt alumínium,  
   műanyag gombokkal

• Szabvány:   125kHz EM
• Visszajelzés:   LED és hangjelzés
• Tampervédelem: Van
• Töltési lehetőség: micro USB

Specifikációk

• Tápfeszültség:  4.5V (3 darab AA elem)
• Olvasási távolság:  közvetlen közelről
• Olvasó mérete: 123x36x12 mm
• Zár mérete:   126x65x20 mm

Programozás

Helyezze be a zárba a 3 darab AA-s elemet, majd kösse össze 
az olvasóval. Ajánlott egy indítás utáni resetelés.  

Mesterkártya hozzáadása: (max 3 db)
Az elemek behelyezése és a resetelés után 3 sípszót hall, ami 
után az érzékelőhöz érintett 1-3 kártya lesz a mesterkártya. 
Amennyiben elveszett egy vagy több mesterkártya azokat 
pótolni lehet aminek a menete:
•  → mester kártya → # → új kártya(új mester kártya)

  Felhasználói kártya vagy kód beállítása:
Felhasználói kártyából (user card) 5 db, 
felhasználói kódból (user code) 1 db 
hozzáadása lehetséges.
3 beállítási lehetőség közül lehet 
választani. (Egyszerű kód, Állandó kód, 
Állandó felhasználó kártya) Ezek között 
az eszköz hátulján a csatlakozó alatt 
lévő funkció kapcsolóval (function 
switch) válthatunk.

Állandó kód - adott szekrényhez adott kód
(funkció kapcsoló 1-es állás)
• Állandó kód hozzáadása:
Mester kártya → Mester kártya → kód (1-9 számjegy) → #
• Állandó kód törlése: 
Húzza le háromszor a mester kártyát. 

• Nyitás:  Állandó kód(1-9 számjegy) → #
• Zárás: Automatikusan 5 másodperc után
Nyitás után a zárnyelv automatikusan visszazár, a szekrény 
bezárásához elég becsukni az ajtót. Ez után a zárnyelv fesze-
getése riasztást generál.

Hibajelzések

• Hibás művelet: 3 rövid sípszóval, és a piros LED 
felvillanása. 

• Lemerülő elemek: nyitáskor hosszú sípszó.

Reset

Az olvasó hátulján található egy reset 
gomb, azt nyomja meg míg három hosszú 
sípolást nem hall, így a készülék kitörli 
az eddig feltanított kártyákat illetve 
kódokat.

Feltanítható egységek

A hagyományos 125 kHz-es EM kártyákon 
kívül azonosításra használható 
egységként forgalmazunk kulcstartókat, 
RFID karkötőket, bélyegeket.
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Állandó felhasználó kártya
(funkció kapcsoló 1-es állás)

• Felhasználó kártyák hozzáadása (max 5db):
Mester kártya → Mester kártya → Felhasználó kártya 
• Felhasználó kártya törlése:
Húzza le háromszor a mester kártyát.
Egyesével is lehet kártyákat törölni:
• Húzza le kétszer a mester kártyát, majd érintse oda a 

törölni kívánt kártyát 

• Nyitás:  Húzza le a kártyát.
• Zárás: Automatikusan 5 másodperc után
Nyitás után a zárnyelv automatikusan visszazár, a szekrény 
bezárásához elég becsukni az ajtót. 
Ez után a zárnyelv fesze getése riasztást generál.

Egyszeri kód - amelyikkel zárom azzal nyílik
(funkció kapcsoló 2-es állás)
• Zárás:  kód(1-9 számjegy) → #
• Nyitás: kód(1-9 számjegy) → #

Az egyszeri kód beállítás csak kód 
megadásával működik, kártyával nem.

Reset

Funkció kapcsoló
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Szabotázsjelzés 

A zárnyelv illetéktelen visszahúzása 
esetén, a LED pirosan elkezd villogni, 
valamint a készülék szirénázásba 
kezd, ami 20 másodperc után magától 
elhallgat. CARD
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https://www.metroman.hu/kategoria/biztonsagtechnika/kaputelefon-kapunyito-belepteto/kartyas-es-kodzaras-szekrenyzarak

