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1. Opis, funkcje i specyfikacja
1.1 Opis:
sTouch W-w / sTouch W-s / sKey W-w / sKey W-s to autonomiczny kontroler dostępu z czytnikiem kart
i zamkiem kodowym umożliwiającym podłączenie zamka, alarmu, dzwonka, przycisku wyjścia i styku
magnetycznego drzwi.
Modele sTouchW-w oraz sKeyW-w obsługują karty EM i HID 125 kHz, IC 13,56 MHz i CPU, a modele
sTouchW-s oraz sKeyW-s tylko karty EMi HID 125 kHz.
Urządzenie kontroluje jedne drzwi. Maksymalna liczba użytkowników to 2000, każdemu użytkownikowi można
przypisać jedną kartę i jeden kod PIN. Kontroler dostępu posiada jeden kod główny, jedną kartę rejestrującą
i jedną kartę kasującą oraz jedną kartę alarmu napadowego i jeden kod PIN alarmu napadowego.
1.2 Funkcje:
> Obudowa ze stopu aluminium, wodoodporna, całkowicie szczelna, stopień ochrony IP65
> Metalowa klawiatura (sKey W -w / sKey W-s) lub panel dotykowy (sTouch W-w / sTouch W-s)
> Wbudowany czytnik 125 kHz (karty EM, HID) i 13,56 MHz (karty IC, CPU, ISO14443A).( sTouch W-w,
sKey W-w)
> Czytnik kart 125 kHz (karty EM, HID). (sTouch W-s / sKey W-s)
> Podświetlana klawiatura numeryczna(sKey W-w / sKey W-s ) i panel dotykowy (sTouch W-w / sTouch W-s).
Możliwość wyłączenia i włączenia podświetlenia klawiatury lub ustawienia trybu automatycznego.
> Funkcja dzwonka: dzwonek wbudowany i możliwość podłączenia zewnętrznego dzwonka.
> Wielofunkcyjność, możliwość pracy w trybie czytnika podrzędnego, kontrolera pojedynczych drzwi, tryb
Anti Pass Back, itd. Ma szeroki wachlarz zastosowań.
1.3 Specyfikacja:
Napięcie zasilania: 12–24 V DC
Prąd czuwania: ≤35 mA
Odległość odczytu karty: karty EM i HID: 3–6 cm; karty IC i CPU: 2–6 cm
Częstotliwość wzbudzenia: 125 kHz i 13,56 MHz (sTouch W-w / sKey W-w); 125 kHz (sTouch W-s / sKey W-s)
Format przesyłu danych z karty: Wiegand 26–37
Format przesyłu danych z klawiatury: wprowadzenie kodu (4–6 cyfr) powoduje wysłanie numeru karty;
wciśnięcie każdego przycisku powoduje wysłanie 4- lub 8-bitowej informacji.
Wymiary kontrolera (wysokość×szerokość×głębokość): 125×83×21,7 mm (sTouch W-w / sKey W-w),
158,6×43×21,7 mm (sTouch W-s / sKey W-s)
Temperatura pracy: -40–60°C (karty EM i HID), -20–60°C (karty IC i CPU)
Wilgotność względna: 0–95% (bez kondensacji)

2. Montaż i schemat połączeń
1

Wywierć otwory

2

Przymocuj tylną obudowę
i nałóż na nią kontroler

3

Przytwierdź śrubami
antykradzieżowymi

W betonowej ścianie wywierć otwory
o średnicy 6 mm.

Sticker Size: 78 X 121mm
Product Bracket Size: 72.8 X 115.9mm

Diameter: 6mm（Rubber Bungs）

81.80 mm

25.29 mm

Diameter: 2mm

Diameter: 30mm

60.60 mm

Śruby antykradzieżowe
Podczas montażu zwróć uwagę na kolejność
wykonywanych czynności.
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Zasada działania złącza dzwonka
Po każdym naciśnięciu przycisku dzwonka łącznik między BELL_A i BELL_B
zamyka obwód na 200 ms, a następnie go przerywa.
Zasada działania złącza alarmu
Tranzystor polowy przewodzi prąd, kiedy alarm jest włączony; po wyłączeniu alarmu
tranzystor przestaje przewodzić prąd.
Zasada działania zamka elektrycznego
Styk drzwiowy zamyka łącznik, żeby zwolnić zamek, a potem przerywa obwód.
COM: wspólny styk przekaźnika
NC: normalnie zwarty, normalnie połączony z COM
NO: normalnie otwarty, normalnie niepołączony z COM
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Schemat połączeń zamka elektrycznego
Połącz złącza COM i GND, połącz oba bieguny zamka elektrycznego przewodami +12 V oraz NO
(lub NC), by zamknąć obwód.
Zamek typu A: tryb Fail-secure (zamknięty w przypadku braku zasilania), np. zamek sterowany elektronicznie,
inteligentny zamek, itp.
Zamek typu B: tryb Fail-safe (otwarty w przypadku braku zasilania), np. zamek elektromagnetyczny,
rygiel elektryczny, itp.
Dioda 1N4004: zabezpiecza bieguny zamka elektrycznego przed wysokim napięciem powstającym
w momencie rozłączania styków przekaźnika. Bez diody nastąpiłoby przepięcie zakłócające pracę obwodu,
a żywotność przekaźnika znacznie by się zmniejszyła.

3. Operacje wykonywane przy użyciu karty administratora
3.1 Dodawanie użytkowników karty (w trybie kontroli dwóch drzwi, można dodawać użytkowników tylko
do strefy 1)
Odczytaj kartę rejestrującą Odczytaj kartę użytkownika Odczytaj kartę rejestrującą
Można dodawać wiele kart jednocześnie.
3.2 Usuwanie użytkowników
Odczytaj kartę kasującą Odczytaj kartę użytkownika Odczytaj kartę kasującą
Można kasować wiele kart jednocześnie.

4. Operacje wykonywane przez użytkownika
4.1 Otwieranie zamka przy pomocy jednej karty: odczytaj jednokrotnie ważną kartę.
4.2 Otwieranie drzwi w trybie karta+PIN:
Jednokrotnie odczytaj ważną kartę Wprowadź kod PIN (4–6 cyfr) #
4.3 Otwieranie drzwi w trybie karta lub PIN:
Jednokrotnie odczytaj ważną kartę lub Wprowadź kod PIN (4–6 cyfr) #
4.4 Otwieranie drzwi wieloma kartami: odczytaj 2–10 ważnych kart (w odstępie czasowym nie większym
niż 5 s).
Uwaga: Należy wcześniej wybrać tryb otwierania zamka tylko kartą i ustawić opcję „2–10” dla wielu kart.
4.5 Tryb przełączania
W trybie zwykłym po każdym odczytaniu karty lub wprowadzeniu kodu PIN, styk drzwiowy otwiera się
na ustalony wcześniej czas.
W trybie przełączania po każdym odczytaniu karty lub wprowadzeniu kodu PIN, zmienia się stan styku
drzwiowego i powraca on do stanu poprzedniego dopiero po ponownym odczytaniu karty lub wprowadzeniu
kodu PIN.
4.6 Zmiana kodu PIN użytkownika.
* Odczytaj kartę Wprowadź stary PIN # Wprowadź nowy PIN # Wprowadź nowy PIN #
lub
* Wprowadź ID użytkownika Wprowadź stary PIN # Wprowadź nowy PIN # Wprowadź nowy PIN #
Uwaga:
Użytkownicy nie korzystający z karty powinni uzyskać numer ID oraz wstępny PIN od administratora.
Dla strefy 1 pierwszą cyfrą kodu PIN musi być „1”; analogicznie dla strefy 2 pierwszą cyfrą musi być „2”.
Użytkownicy, których PIN to „1234” na początku użytkowania muszą odczytać kartę, aby zmienić PIN.
4.7 Dzwonek
Po naciśnięciu przycisku dzwonka na jednostce kontrolera uruchamia się sygnał dzwonienia i jednocześnie
włącza się wbudowany dzwonek lub dzwonek zewnętrzny.
Uwaga: W trybie automatycznym (ustawienie domyślne), nie ma sygnału dzwonienia bez I Box.
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5. Alarm
5.1 Alarm antysabotażowy
W przypadku nieautoryzowanej próby rozmontowania kontrolera, uruchamia się wewnętrzny brzęczyk oraz
alarm zewnętrzny.
5.2 Wykrywanie otwartych drzwi
Jeśli do kontrolera podłączony jest czujnik otwarcia drzwi, w przypadku nielegalnego otwarcia drzwi, włączy
się wbudowany brzęczyk kontrolera oraz alarm zewnętrzny.
5.3 Alarm napadowy
Po odczytaniu karty alarmu napadowego / wprowadzeniu 8-cyfrowego kodu PIN alarmu napadowego strefy 1
LUB odczytaniu karty alarmu napadowego / wprowadzeniu kodu PIN alarmu napadowego strefy 2 i wciśnięciu
„#”, odpowiedni zamek otworzy się i jednocześnie uruchomi się zewnętrzny alarm, ale wbudowany brzęczyk
kontrolera nie włączy się.
5.4 Wyłączanie alarmu
Aby wyłączyć alarm, należy odczytać ważną kartę lub wprowadzić kod główny. W przypadku braku
jakiegokolwiek działania, alarm wyłączy się automatycznie po upływie 1 minuty.

6. Blokada klawiatury i alarm
Aby zapobiec wielokrotnym kolejnym próbom odczytania nieważnej karty lub wprowadzenia błędnego kodu
głównego, kodu PIN użytkownika, lub karty / kodu PIN alarmu napadowego, funkcja ta włączy się po
10 nieskutecznych próbach otwarcia drzwi. Należy wybrać jeden z trzech trybów: brak blokady klawiatury
i alarmu, zablokowanie klawiatury na 10 minut, 1–3-minutowy alarm.

7. Powrót do ustawień fabrycznych
Kontroler z klawiaturą numeryczną (sKey-w / sKey-s): odłącz zasilanie, naciśnij przycisk * , przytrzymaj go
i z powrotem włącz zasilanie. Kiedy logo podświetli się na pomarańczowo po 1 sekundzie,po usłyszeniu
dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych i jednego długiego puść przycisk – ustawienia fabryczne zostały
przywrócone, a urządzenie wróciło do trybu zwykłego.
Kontroler z panelem dotykowym (sTouch-w, sTouch-s): odłącz zasilanie, a następnie z powrotem je włącz.
Kiedy logo podświetli się na pomarańczowo po 1 sekundzie,naciśnij przycisk * i po usłyszeniu dwóch
krótkich sygnałów dźwiękowych i jednego długiego, puść przycisk – ustawienia fabryczne zostały przywrócone,
a urządzenie wróciło do trybu zwykłego.
Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych dane użytkowników są nadal zachowane w pamięci urządzenia.

8. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna
Aktualny status

Kolor logo

Tryb czuwannia
Naciśnięcie przycisku

Biały

Odczytanie karty
Zwolnienie zamka

Zielony
Zielony

Operacja zakończona pomyślnie

Zielony

Operacja nie powiodła się
Wprowadzenie kodu PIN
Odczytanie karty i wprowadzenie PIN
Odczytanie wielu kart
1. menu
2. menu
W trybie programowania

Pomarańczowy, wolno migający
Pomarańczowa

Odczytanie karty administratora

Pomarańczowa
Biała
Czerwona, szybko miga

Alarm
Sygnał dzwonienia

Krótki sygnał
Długi sygnał
Długi sygnał
Długi sygnał
3 krótkie sygnały

Czerwony, wolno migający
Czerwony, wolno migający
Czerwony, wolno migający
Czerwony, wolno migający

Karta wyjściowa administratora

Brzęczyk

2 krótkie sygnały
Długi sygnał
Alarm
Ding-Dong

9. Ustawienia administratora

Biała
*

Dioda podświetlająca logo
Czerwona, migająca
Kod główny (6–8 cyfr), #

Uwagi
Ustawienie domyślne:
888888

Funkcja
Wejście w tryb
programowania

Podczas wchodzenia w tryb programowania, jeśli po wciśnięciu „*” w ciągu 5 s nie zostanie wprowadzony
prawidłowy kod główny, urządzenie powróci do trybu zwykłego. Jeżeli po wprowadzeniu poprawnego kodu
głównego w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna prawidłowa operacja, urządzenie także powróci
do trybu zwykłego. Aby potwierdzić wprowadzony kod, wciśnij „#”. Aby powrócić do poprzedniego menu,
wciśnij „*”. Logo sygnalizuje w jakim trybie aktualnie znajduje się urządzenie.
Uwaga: Poniższe operacje można wykonać tylko po wcześniejszym wejściu w tryb programowania.

9.1 Operacje podstawowe：
Operacje podstawowe
Czerwony,
migający

Pomarańczowy

Funkcja

Nowy kod główny (6–8 cyfr,) #
Ustawienie domyślne: 888888
Powtórz nowy kod główny, #
Odczytaj kartę
ID użytkownika (1–2000), #,
odczytaj kartę
Numer karty (8 lub 10 cyfr), #
ID użytkownika (1–2000), #,
numer karty (8 lub 10 cyfr), #
ID użytkownika (1–2000), #,
kod PIN (4–6 cyfr), #
Odczytaj kartę
Numer karty (8 lub 10 cyfr), #
ID użytkownika (1–2000), #
0000, #
(Uwaga: To niebezpieczna
operacja, używaj rozważnie)

Uwagi
Zmiana kodu
głównego

1. Numerem ID użytkownika może być dowolna
liczba z przedziału 1–2000.
2. Numer karty musi mieć długość 8 lub 10 cyfr;
Dodawanie
jeśli numer karty jest krótszy, poprzedź go
użytkowników
odpowiednią liczbą zer.
3. Można dodawać wielu użytkowników jednocześ②③
nie bez wychodzenia z trybu programowania.
Dodawanie użytkowników kodu PIN
Usuwanie jednej karty
Usuwanie jednego użytkownika

Usuwanie
użytkowników

Usuwanie wszystkich użytkowników
Wejście przy użyciu tylko karty
Wejście przy jednoczesnym użyciu karty i PIN
Wejście przy użyciu karty lub kodu PIN
(ustawienie domyślne)
Czas przekaźnika drzwiowego 50 ms
Czas przekaźnika drzwiowego 1–99 s

Ustawienia
otwarcia drzwi
Ustawienie
domyślne: 50 ms

Uwagi:
① W przypadku 8-cyfrowego numeru karty, np. 118-32319, niektóre karty nie mają oznaczonych pierwszych
trzech cyfr (118). Takie karty należy dodawać przez ich odczytanie. Nie można wprowadzać ich przez
wprowadzenie numeru karty.
W przypadku 10-cyfrowego numeru karty, np. 0007765567, niektóre karty nie mają oznaczonych
pierwszych trzech cyfr (000), np. 7765567. Przy wprowadzaniu numeru karty należy wprowadzić 10 cyfr,
poprzez dodanie „000” przed 7-cyfrowym numerem karty.
② Karcie zostanie przypisany numer PIN 1234. Nie może on być użyty do otwierania drzwi, służy on jedynie do
zmiany kodu PIN.
③ Po dodaniu jednej karty można dodawać kolejne karty lub kody PIN bez wychodzenia z trybu 1.
9.2 Operacje zaawansowane:
Operacje zaawansowane
Czerwony, Pomarańczowy,
migający migający

6

1
2
3

Pomarańczowy

Funkcja

Odczytaj kartę
Odczytaj kartę
Odczytaj kartę

Dodawanie użytkowników karty
Usuwanie użytkowników karty
Dodawanie użytkowników alarmu napadowego

Uwagi

4
5
6

6
7
9
0
1
2

7
3

4

1
2

3
8

4

Kod PIN alarmu
Dodawanie kodu PIN alarmu napadowego
napadowego (8 cyfr),#
0, #
Tryb automatyczny (ustawienie domyślne)
Ustawienia przekaźnika
1, #
Ustawienie trybu przełączania dla strefy 1 ①
Otwieranie drzwi
Liczba kart (ustawienie domyślne: 1)
1–10, #
wieloma kartami ②
Dodawanie serii
ID użytkownika, #,
Numery kart muszą być kolejnymi liczbami
nr karty, #, liczba kart, # Liczba kart w przedziale 1–2000
użytkowników kart ③
Automatyczne wyjście ④
Otwieranie drzwi 1. przez administratora
1
Ustawienia systemowe
Ustawienie domyślne: 0
Numer ID urządzenia
1–15, #
Tryb czytnika Wiegand
0, #
Ustawienia
1, #
Autonomiczny kontroler jednych drzwi (domyślnie)
trybu pracy
Kontroler Anti Pass Back dla jednych drzwi
5, #
Format Wiegand
(Ustawienie domyślne: 26)
26–37, #
Wprowadzenie kodu PIN (4–6 cyfr) wysyła
0, #
numer karty
Wciśnięcie przycisku wysyła 4-bitową
Format przesyłu
1, #
informację (ustawienie domyślne)
danych z klawiatury
Wciśnięcie przycisku wysyła 8-bitową
2, #
informację
0, #
Wyłączenie alarmu ⑤
Czas trwania alarmu w zakresie 0–3 minuty Ustawienia alarmu
1–3, #
(ustawieniem domyślnym jest 1 minuta)
Ustawienia dodatkowe
Wyłączona ⑥
0, #
Dioda LED
podświetlająca logo
Włączona (ustawienie domyślne)
1, #
0, #
1, #
0, #
1, #
2, #
0, #
1, #
0, #
1, #

5
2, #

Wyłączony ⑦
Włączony (ustawienie domyślne)
Wyłączone
Włączone (ustawienie domyślne)
Tryb automatyczny ⑧
Wyłączony (ustawienie domyślne)
Włączony
Brak (ustawienie domyślne)
Jeśli w ciągu 10 min wprowadzonych
zostanie 10 ⑨ nieważnych kart lub
błędnych kodów PIN, urządzenie zostanie
zablokowane na 10 minut.
Jeśli w ciągu 10 min wprowadzonych
zostanie 10 nieważnych kart lub błędnych
kodów PIN, uruchomi się alarm.

Brzęczyk ⑦
Podświetlenie
klawiatury
Alarm
antysabotażowy

Blokada klawiatury
i alarm

Uwagi:
① W trybie przełączania po każdym odczytaniu ważnej karty lub wprowadzeniu kodu PIN, zmienia się stan
styku drzwiowego, który wraca do stanu poprzedniego dopiero po ponownym wprowadzeniu karty lub PIN.
② Drzwi zostaną otwarte tylko po odczytaniu ustawionej wcześniej liczby ważnych kart. Możliwe tylko
w trybie otwierania drzwi kartą.
③ Numery kart muszą być kolejnymi liczbami. Liczba kart musi zawierać się w przedziale 1–2000.
④ Po otwarciu drzwi, włącza się zwykły tryb pracy.
⑤ Po wyłączeniu alarmu, alarm antysabotażowy, cichy alarm, i magnetyczny alarm drzwi są nieaktywne.
⑥ W stanie zwykłym sygnalizacja świetlna zgodna z wykonywaną operacją.
⑦ Brzęczyk wydaje sygnał dźwiękowy po wprowadzeniu kodu administratora.
⑧ Po każdym naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty klawiatura będzie podświetlona przez 30 s po
zamknięciu zamka; podczas gdy zamek jest zamknięty wciśnięcie pierwszego przycisku powoduje
podświetlenie klawiatury; klawiatura nie jest podświetlona, gdy nie są wykonywane żadne działania.
⑨ 10 błędów po rząd, w tym: wprowadzenie błędnego kodu głównego, kodu PIN użytkownika lub kodu
alarmu napadowego, lub odczytanie nieważnej karty.

10. Tryby pracy przy różnych zastosowaniach
Urządzenie może pracować w jednym z trzech trybów, jako:
1. Czytnik Wiegand
2. Autonomiczny kontroler jednych drzwi (ustawienie domyślne)
3. Kontroler z funkcją Anti Pass Back dla jednych drzwi
Do innych zastosowań urządzenie można połączyć z zewnętrznym czytnikiem poprzez interfejs Wiegand.
Numery kart, kody PIN i inne dane przechowywane są w pamięci urządzenia.
Można podłączyć wiele zewnętrznych czytników kart lub zamków kodowych, ale wszystkie muszą pracować
w tym samym trybie.

Kontroler
dostępu

Kontroler
dostępu

(na zewnątrz)

(na zewnątrz)

Czytnik zewnętrzny
(wewnątrz)

Kontroler z funkcją Anti Pass Back dla jednych drzwi

Autonomiczny kontroler jednych drzwi
10.1 Tryb czytnika Wiegand
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GND
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Autonomiczny kontroler dostępu (w trybie czytnika)
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CND

Zwykły kontroler dostępu
sTouch/sKey Schemat połączeń czytnika

W tym trybie urządzenie pracuje jako czytnik i posiada następujące ustawienia:
Biały
*
Czerwony, Pomarańczowy,
migający migający

0

Ustawienia administratora
Czerwony, migający
Funkcja
Kod główny (6–8 cyfr) # Wejście w tryb programowania
Ustawienia czytnika
Pomarańczowy
Nowy kod główny
(6–8 cyfr) # Powtórz
nowy kod główny #

Funkcja
Domyślnie: 888888

Uwagi
Domyślnie: 888888
Uwagi
Zmiana kodu
głównego

0

0–15, #

Domyślnie: 0

Numer ID urządzenia

2

26–37, #

Domyślnie: 26

Format Wiegand

3
7
4

5

1

0, #

Wprowadzenie kodu (4–6 cyfr) wysyła
numer karty

1, #

Wciśnięcie przycisku wysyła 4-bitową
informację (ustawienie domyślne)

2, #

Wciśnięcie przycisku wysyła 8-bitową
informację

0, #
1-3, #
0, #

Brak dzwonka

1, #

Wbudowany dzwonek
(ustawienie domyślne)

2, #

Zewnętrzny dzwonek

3, #

Wbudowany i zewnętrzny dzwonek

0, #

Wyłączona
Włączona (ustawienie domyślne)

1, #
0, #

Wyłączony – sygnał dźwiękowy jedynie
podczas wchodzenia w tryb programowania

1, #

Włączony – sygnał dźwiękowy po
wciśnięciu przycisku (domyślnie)

2
8

0, #

Wyłączone

1, #

Włączone (ustawienie domyślne)

2, #

Tryb automatyczny
Normalnie wyłączona (tryb czuwania),
włącza się w trakcie używania

0, #

Wyłączony (ustawienie domyślne)

1, #

Włączony

3

4

Wyłączenie alarmu
Czas alarmu w zakresie 0–3 minuty

Ustawienia formatu
przesyłu danych
z klawiatury

Ustawienia alarmu

Ustawienia
dzwonka

Dioda LED
podświetlająca logo
Dźwięk wciśnięcia
przycisku

Podświetlenie
klawiatury

Alarm
antysabotażowy

Kiedy poziom dla diody LED jest niski, logo podświetlone jest na zielono; po 30 sekundach lub kiedy poziom
zmienia się na wysoki, logo powraca do stanu zwykłego.
Kiedy poziom dla brzęczyka jest niski, brzęczyk uruchamia się; po 30 sekundach lub kiedy poziom
zmienia się na wysoki, brzęczyk powraca do stanu zwykłego.
Kiedy urządzenie pracuje w trybie czytnika kart, zarówno numer karty, jak i dane z klawiatury przesyłane są
w formacie Wiegand; dane wyjściowe przekazywane są przez poziom niski na kablach D0 i D1:
D0: poziom niski oznacza 0, przewód zielony
D1: poziom niski oznacza 1, przewód biały
Szerokość impulsu dla poziomu niskiego to 40 µs przy interwale 2 ms.
Format numeru karty można ustawić w zakresie 26–27 bitów i powinien być zgodny z kontrolerem.
(Ustawienie domyślne to 26 bit). Dla czytnika kart Wiegand 26, numer kart HID wysyłany jest automatycznie
w formacie Wiegand 26–37, numery innych kart wysyłane są zawsze w formacie Wiegand 26.
Dla czytnika kart Wiegand 27–37, numery wszystkich kart wysyłane są w formacie Wiegand 27–37.
Można wybrać jeden z trzech formatów przesyłu danych z klawiatury.
Format 0: Po wprowadzeniu 4–6-cyfrowego kodu i wciśnięciu #, urządzenie wysyła kod PIN w postaci
10-cyfrowego ciągu w systemie dziesiętnym, gdzie pierwsze cztery cyfry to numer ID urządzenia, a kolejne
sześć cyfr to kod PIN.
(Numerem ID urządzenia może być dowolna liczba z przedziału 0–15; długość kodu PIN to 4–6 cyfr)
Przykład:
Numer ID urządzenia: 15
Kod PIN: 2999
Po wprowadzeniu 2999 #, format wyjściowy to 0015002999
Kod PIN: 999999
Po wprowadzeniu 999999 #, format wyjściowy to 0015999999

Format 1: 4-bitowy
Wciśnięcie każdego przycisku wysyła 4-bitową informację według poniższego schematu:
1 (0001),
2 (0010),
3 (0011)
4 (0100),
5 (0101),
6 (0110)
8 (1000),
9 (1001)
7 (0111),
0 (0000),
# (1011)
* (1010),
Format 2: 8-bitowy
Wciśnięcie każdego przycisku wysyła 8-bitową informację według poniższego schematu:
1 (11100001), 2 (11010010), 3 (11000011)
4 (10110100), 5 (10100101), 6 (10010110)
7 (10000111), 8 (01111000), 9 (01101001)
* (01011010), 0 (11110000), # (01001011)
10.2 Autonomiczny kontroler jednych drzwi
W tym trybie można otworzyć drzwi przez odczytanie ważnej karty lub wprowadzenie poprawnego kodu PIN.
Do kontrolera można podłączyć zewnętrzny czytnik kart.
Po aktywowaniu cichego alarmu, drzwi otwierają się i jednocześnie uruchamia się alarm zewnętrzny.
10.3 Kontroler z funkcją Anti Pass Back dla jednych drzwi
> W tym trybie kontroler jest zamontowany na zewnątrz i służy do wchodzenia, a zewnętrzny czytnik
zamontowany jest wewnątrz i służy do wychodzenia. Razem tworzą system Anti Pass Back dla jednych
drzwi. Kontroler jest jednostką główną systemu Anti Pass Back.
> Drzwi otwierają się po odczytaniu ważnej karty lub wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN w kontrolerze –
–od zewnątrz, lub w czytniku zewnętrznym – od wewnątrz.
> Po wprowadzeniu karty / kodu PIN alarmu napadowego w kontrolerze lub zewnętrznym czytnku, drzwi
otworzą się i jednocześnie uruchomi się zewnętrzny alarm.
> W trybie otwierania drzwi tylko kartą, nie można otworzyć drzwi kodem PIN.
> Drzwi otwierają się jedynie po odczytaniu ważnej karty w kontrolerze – przy wchodzeniu, lub
w zewnętrznym czytniku – przy wychodzeniu. Jeśli kontroler nie zarejestrował wejścia, odblokowanie
zewnętrznego czytnika przy wyjściu nie będzie możliwe. Analogicznie, nie można dwukrotnie wejść, jeśli
wyjście nie zostało zarejestrowane.

11. Szybkie rozwiązywanie problemów
Problem

Przyczyna problemu

Rozwiązanie problemu

Problem
z odczytem karty

1. Problem z kartą
2. Zasilacz impulsowy
zakłóca odczyt kart

Ustawianie
kodu PIN
nie powiodło się

1. W trybie dwóch drzwi, dla drzwi 1 pierwszą cyfrą kodu
1. Zły sposób ustawiania
PIN musi być 1, a dla drzwi 2 – pierwszą cyfrą 2
kodu PIN
2. Kombinacja 1234 nie może być kodem użytkownika
2. Próba ustawienia kodu
PIN w trybie odczytu karty 3. Długość kodu PIN użytkownika to 4–6 cyfr

1. Należy użyć oryginalnej karty
2. Należy upewnić się, że zasilacz i obudowa kontrolera
są uziemione

Nie można otworzyć Ustawienie kombinacji 1234 1234 to wstępny PIN, którym nie można otwierać drzwi.
drzwi kodem
jako kodu PIN użytkownika Należy zmienić go na inną 4–6-cyfrową kombinację.
PIN użytkownika
Alarm włącza się
bez powodu

W trakcie montażu powstały
szczeliny w obudowie –
– światło wpada do środka

Podczas montażu kontrolera szczelnie przymocuj go
do ściany

Brak reakcji po
odczytaniu karty

Kontroler nie jest w trybie
czuwania

Wyjdź z aktualnego trybu naciskając * do momentu,
kiedy logo stanie się białe.

Klawiatura nie
jest podświetlona

Nieodpowiednie ustawienia
podświetlenia klawiatury

1. Należy włączyć podświetlenie lub tryb automatyczny
2. W trybie automatycznym podświetlenie klawiatury
włącza się po podejściu do niej.

Nie można
wejść w tryb
programowania

W przypadku zapomnienia
kodu głównego

Przywróć ustawienia fabryczne, domyślnym kod główny
to 888888; ustawienia kontrolera należy ponownie
dostosować, jednak dane użytkowników są zachowane.

W razie napotkania innych, niewymienionych wyżej problemów, prosimy o kontakt z naszymi technikami
w celu uzyskania szczegółowych informacji.

