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Kép

Leírás

Önálló működésű kódzár

Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú esz-
közök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont vezérlésére. 
Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
Az SK-501 egy kültéri, vandál biztos vízálló kódzár. Ideális 
megoldás olyan helyekre, ahol nincs szükség bonyolultabb, 
nagyobb biztonságú beléptetőre. Programozása saját tasz-
tatúráról történik. Az eszköz alkalmazható wiegand 
segéd-kódzárként is. A csomag tartalmazza a kódzárat, két 
csavart tiplivel a felületre szereléshez, valamin egy imbusz 
kulcsot a hátlap leszereléséhez.

Tulajdonságok

•Kivitel:    Vandálbiztos fém ház
•Telepítési környezet:  Kültéri
•Védelem:   IP68
    Optikai tampervédelem
•Olvasható kártya:   -
•Protokoll:   Wiegand 26
•Visszajelzés:   LED, berregő
•Programozás:   Tasztatúráról
•Bemenetek:   Nyitógomb, csengő, 
    nyitásérzékelő, riasztó
•Kimenetek:   Relés
•Működési módok:   Időzített, 
•Nyitás:    Nyitókód

Specifikáció

•Tápfeszültség:   12 V DC
•Áramfelvétel:   <50 mA
•Memória kapacitás:  2.000 felhasználó
•Időzítés:    0,5-99 mp
•Relé terhelhetősége:  max. 3 A
•Riasztó relé terhelhetősége:  max. 20 A
•Hőmérséklet tűrés:  -45°C~60°C
•Páratartalom tűrés:  <90%
•Méret:    

Bekötés

PIROS    +12 V DC
FEKETE    GND
KÉK    Relé NO kimenet
LILA    Relé COM kimenet
NARANCS    Relé NC kimenet
BARNA    Nyitásérzékelő
SÁRGA    Nyitógomb
SZÜRKE    Riasztó
ZÖLD    Wiegand D0
FEHÉR    Wiegand D1
RÓZSASZÍN   Csengő
RÓZSASZÍN   Csengő

Programozás

Belépés a programozás menübe:
A belépéshez a következő parancsra van szükség: *-> mester 
kód-> #. A mester kód alapbeállítása 999999. Sikeres belépés 
esetén a led zölden felvillan, majd folytonos piros világítás 
lesz. Inaktivitás esetén egy perc után visszatér nyugalmi 
állapotba. Kilépni a * gomb megnyomásával lehet.
Mesterkód megváltoztatása
Belépés után nyomja meg a 0-át, ekkor a led narancssárgára 
vált. Ez után írja be az új kódot #-tel a végén. Ezt ismételje 
meg. Ez után térjen vissza nyugalmi állapotba.
Gyári beállítások visszaállítása
Kapcsolja le a tápfeszültséget az eszközről, majd nyomja le a # 
gombot. Miközben nyomva tartja, kapcsolja vissza a 
tápfeszültséget, és várja meg a sípszót. Ez után elengedheti a 
gombot.
Felhasználók hozzáadása
Lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg az 1-est. 
Ez után írja be az azonosítót1. Nyomja le a # gombot, majd 
írja be a nyitókódot2. Ez után ismét # gombot kell megnyom-
ni, és megismételni a nyitókódot. # után írhatja a következő 
felhasználót. Ha nem szeretne több felhasználót hozzáadni # 
gombbal tud nyugtázni, ekkor a led visszavált pirosra, innen * 
gombbal tud kilépni. Amennyiben rossz azonosítót/nyitókódot 
írt be, az eszköz 3 sípszóval fogja ezt jelezni.
Felhasználók törlése
Egyenként: Programozás menübe való belépés után nyomja 
meg a 2-es gombot, majd írja be a törölni kívánt azonosítót. Ez 
után nyomja le a # gombot.  Ez után írhatja a következő azo-
nosítót. Ha végzett ismételje meg a # gombot, majd lépjen ki.
Minden felhasználó törlése: Programozás menüben a 2-es 
gomb megnyomása után írja be: 0000#. Ekkor minden 
felhasználót törölni fog.
Nyitókód megváltoztatása
Nyugalmi állapotban nyomjuk meg a * gombot, majd írjuk 
be az azonosítót # gombbal lezárva. Ez után írjuk be a régi 
nyitókódot, # majd az új nyitókódot kettőskereszttel a végén 
kétszer.
Időzítés beállítása
PM-> 4-> [0 - 99]-> #
A [0 - 99] helyére az elvárt időzítést írja be másodpercben 
megadva. 0 esetén a nyitási idő 50 ms lesz.
Azonosító: Felhasználó egyedi azonosítója, 1-2.000-ig tart.
Nyitókód: 4 digites nyitókód, 0000-9999-ig lehet beállítani, az 
1234 kivételével. Nyitáshoz #-tel le kell zárni.
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Bekötési rajzProgramozás

Riasztó beállítása
• Riasztó kikapcsolása: PM-> 7-> 0-> #
• Riasztó bekapcsolása: PM-> 7-> 1-> #
 Ekkor 10 egymást követő érvénytelen nyitókód esetén letiltja a 
tasztatúrát.
• PM-> 7-> 2-> #
 Ebben az esetben 10 egymást követő érvénytelen nyitókód es-
etén a tasztatúra letiltásán túl megszólal az eszköz szirénája is.
• Riasztó időzítése: PM-> 5-> [0… 3]-> #
 Percben adhatja meg a riasztás idejét. 0 esetén a riasztót 
kikapcsolja.
Nyitásérzékelő beállítása
• Bekapcsolás: PM-> 6-> 1-> #
• Kikapcsolás: PM-> 6-> 0-> #

Programozás összefoglalás

Programozás menübe belépés:    *-> mester kód-> #
Mester kód megváltoztatása     PM-> 0-> új kód-> #-> új kód-> #
Felhasználó hozzáadása     PM-> 1-> azonosító-> #-> nyitókód-> #-> #
Felhasználó törlése     PM-> 2-> azonosító-> #-> #
Minden felhasználó törlése:     PM-> 2-> 0000-> #
Nyitási idő beállítás:     PM-> 3-> [0… 99]-> #
Riasztó ki/bekapcsolása :    PM-> 7-> 0/1/2-> #
Riasztó időzítése:      PM-> 5-> [0… 3]-> #
Nyitásérzékelő ki/bekapcsolása    PM-> 6-> 0/1-> #

Rózsaszín
Rózsaszín
Zöld
Fehér
Szürke
Sárga
Barna

Fekete
Piros

Kék
Lila
Narancs
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Műszaki rajz Szerelési rajz
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