YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

Jellemzõk
● Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó
● Négy féle ajtónyitási mód:
- 4 számjegyû kóddal
- Proximity kártyával
- Proximity kártyával és 4 számjegyû kóddal (8 szett 4
számjegyû kód)
- Proximity kártyával vagy 4 számjegyû kóddal
● Programozási módba való belépés alapból *#4567#
● Minden programozandó kártyát használt elõtt a rendszerbe
regisztrálni kell. A kártyákon levõ utolsó 6 számjegyet kell
beírni.
● Csoportos programozási mód
● Kényszerkód felismerése; Tamperkapcsoló
● Kártya típusa: EM 125 KHz;
● Külsõ riasztó és nyitásérzékelõ bekötési lehetõsége
● 8 szett ajtónyitó jelszó
● Max 1000 felhasználó
● Áramkimaradás esetén a memóriában levõ adatok megmaradnak.
● Tápfeszültség:
12V DC, 500-800mA
● Áramfelvétel:
mûködés közben 110mA, készenlét 80mA
● Méretek:
107 x 80 x 18 mm
● Erõs, ABS mûanyag ház.
Jelzések és elõlap
jobb oldali LED:
bal oldali LED:
tíz adatbeviteli gomb
két funkció gomb:

piros
feszültség alatt van, ajtó zárva
zöld
nyitott ajtó
narancs riasztás jelzése
*
#

törlés vagy kilépés
elfogadtatási funkció

Használható kártyák:
ABK-1000EM
125Kz-es RFID kártya, mértek: 85 x 54 x 1,8 mm, olvasási távolság 10 cm
ABK-1000EMS
125Kz-es RFID kártya, mértek: 85 x 54 x 1,8 mm, 10 cm szekvenciális
ABK-2000EM
125Kz-es RFID kulcstartós olvasó, olvasási távolság 6 cm
ABK-2000EMS
125Kz-es RFID kulcstartós olvasó, olvasási távolság 6 cm, szekvenciális
A felül feltüntetett olvasási távolság csak tájékoztató jellegû,
a környezet függvényében változik.
Általános tudnivalók
Billentyûk
Normál mûködés
Programozás módba való belépés:
Programozás befejezés
Téves programozás esetén

*#mesterkód# (gyárilag *#4567#)
*

LED, BEEP
pirosan világít
zöld-piros villogás, egy sípolás
egy sípolás, a LED piros
három rövid sípolás
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Gyári állapot visszaállítása: a külsõ relés áramkörõn levõ J5 pontok rövidrezárasa egészen a rendszer
újraindításáig (kb 10 sec. újraindítás után). Ekkor két sípolás fogja jelezni, hogy sikerült a visszaállítás.
Amennyiben 20 mp alatt nem lett kód beütve, a rendszer visszaáll alapállapotba egy sipolással.
Kártya hozzáadása
1. Lépjünk programozási módba
2. Kártya hozzáadása mód
3.

elsõ kártya programozása

4.
5. több kártya programozása
6. Programozás befejezése

Billentyûk

LED, BEEP

1

egy sípolás, zöld-piros villogás

üssük be a kártyán levõ kód utolsó
egy sípolás, zöld-piros villogás
6 számjegyét
vagy
közelítsük a kártyát az olvasóhoz
egy sípolás, zöld-piros villogás
ismételjük a 3. és a 4. pontot
*
egy sípolás, a LED piros

Kártya törlése
1. Lépjünk programozási módba
2. Törlési mód
3.

elsõ kártya törlése

4.
5. többi kártya törlése
6. Programozás befejezése

2
egy sípolás, zöld-piros villogás
üssük be a kártyán levõ kód utolsó
egy sípolás, zöld-piros villogás
6 számjegyét
vagy
közelítsük a kártyát az olvasóhoz
egy sípolás, zöld-piros villogás
ismételjük a 3. vagy 4. pontot
*
egy sípolás, a LED piros

Ajtónyitó kód beprogramozása (max. 8 csoport négy számjegyû kód)
1.
2.
3.
4.
5.

Lépjünk programozási módba
Kód felviteli mód
Kód csoportszám
négy számjegyû nyitókód
Programozás befejezése

3
1-8
kód
*

egy sípolás, majd zöld-piros villogás
egy sípolás, zöld-piros villogás
egy sípolás, zöld-piros villogás
egy sípolás, a LED piros

Nyitási idõ beállítása (01-99 másodperc)
1.
2.
5.
6.

Lépjünk programozási módba
Nyitási idõ programozási mód
4
egy sípolás, zöld-piros villogás
idõ beállítása (sec.)
01-99
egy sípolás, a LED pirosra vált
Programozás befejezése
*
egy sípolás, a LED piros
A nyitási idõ formátumának minden esetben két számjegyûnek kell lennie.(pl. 1 másodperc: 01)

Azonosítási mód beállítása. A lehetséges négy féle azonosítási módból egyszerre csak egy használható.
1. mód
nyitás 4 számjegyû kóddal (1-es billentyû)
2. mód
nyitás proximity kártyával (2-es billentyû)
3. mód
nyitás proximity kártyával és 4 számjegyû kóddal (3-as billentyû)
4. mód
nyitás proximity kártyával vagy 4 számjegyû kóddal (4-as billentyû)
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1.
2.
3.
4.

Lépjünk programozási módba
Azonosítási mód
Azonosítási mód beállítása
Programozás befejezése

5
1-4
*

egy sípolás, zöld-piros villogás
egy sípolás, a LED pirosra vált
egy sípolás, a LED piros

Csoportos kártyakezelés Több kártya egyidejû regisztrálása
1. Lépjünk programozási módba
2. Csoportos kártyakezelési mód
3. az elsõ kártya 6 számjegyû kódja
a csoportban szereplõ kártyák
4. számának bevitele (4 számjegy,
kötelezõ a vezérnullák bevitele)
5. Programozás befejezése

6

egy sípolás, zöld-piros villogás

kártyán levõ kód (6 számjegy)

egy sípolás, zöld-piros villogás

xxxx

egy sípolás, a LED zöldre vált

*

egy sípolás, a LED piros

Szabotázsérzékelés (anti-tamper) beállításai. Két szabotázsérzékelést tudunk beállítani:
1. A kártyaolvasó szabotázsvédelme (az olvasón levõ szabotázskapcsoló)
2. Az ajtó szabotázsvédelme (nyitásérzékelõ hozzáadása szükséges)
A szabotázsjelzésére külsõ riasztó (sziréna) beütése szükséges.
1. Lépjünk programozási módba
2. szabotázs mód beállítása
7
egy sípolás, majd zöld-piros villogás
3. O (ON) vagy 1 (OFF)
0 vagy 1
egy sípolás, a LED pirosra vált
4. Programozás befejezése
*
egy sípolás, a LED piros
Mesterkód megváltoztatása - programozási módba csak ezzel lehet belépni!
1. Lépjünk programozási módba
*#4567#
2. Mesterkód megváltoztatás kód
8
egy sípolás, majd zöld-piros villogás
Az új, 4 számjegyû mesterkód
3.
xxxx
egy sípolás, a LED zöldre vagy piros
megadása
4. elfogadás
#
egy sípolás, zöld-piros villogás
5. még egyszer az új mesterkód
xxxx
egy sípolás, a LED zöldre vagy piros
6. elfogadás
#
két hosszú sípolás, a LED piros
7. Programozás befejezése
*
egy sípolás, a LED piros
8. másodszor hibás jelszó beütése esetén egy hosszú és egy rövid sípolás
Felhasználói jelszavak törlése. Ez a funkció mind a 8 csoport 4 számjegyû belépési kódot kitörli.
1.
2.
3.
4.

Lépjünk programozási módba
Jelszavak törlése mód
Törlés
Programozás befejezése

9
3
*

egy sípolás, majd zöld-piros villogás
egy sípolás, a LED pirosra vált
egy sípolás, a LED piros
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Felhasználói kártyák törlése. Ez a funkció minden kártyát kitöröl a rendszerbõl!
1. Lépjünk programozási módba
2. Kártyák törlése mód

9

3. Törlés

9

4. Programozás befejezése

*

egy sípolás, majd zöld-piros villogás
egy hosszú, majd két rövid sípolás, a
LED pirosra vált
egy sípolás, a LED piros

0
0
*

egy sípolás, majd zöld-piros villogás
egy sípolás, a LED zöldre vált
egy sípolás, a LED piros

Ajtónyitás mesterkóddal
1.
2.
3.
4.

Lépjünk programozási módba
Ajtónyitás kód
Nyitás
Programozás befejezése

Kényszerkód megváltoztatása. Külsõ riasztó szükséges.
1. Lépjünk programozási módba
2. Kényszerkód mód
3. Kényszerkód változtatás
4. Új kód 0-9 szám

0
8
0-9

5. Programozás befejezése
*
Kényszerített nyitás esetén üssük be a *#kényszerkód, ajtónyitó kód#

egy sípolás, majd zöld-piros villogás
egy hosszú sípolás, a LED pirosra
vált
egy sípolás, a LED piros

Szerelés, bekötés

Nyitásérzékelõ relé kimenet 12V / 2A
Tamperkapcsoló (szabotázs-kapcsoló) kimenõ feszültség 12V / 2A
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Feszültségre nyitó zár bekötése

Feszültségre záró zár bekötése

Nyitásérzékelõ bekötése

Szerelés
Távolítsuk el az olvasó fedlapját

Fúrjunk egy 17mm átmérõjû átmenõ lyukat az olvasó helyére, és behajítva a vezetéket, vigyük át rajta
a csatlakozót.
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csatlakoztassuk a külsõ áramkörhöz

Rögzítsük az olvasót a falhoz, majd tegyük rá a fedlapját.

Figyelem:
Az anti-tamper(szabotázs érzékelõ) üzemmód helyes mûködéséhez, a riasztót, az 5+6 tûs
relével még egy plusz külsõ relé segítségével lehet használni, hogy NO üzemmódban
mûködjön.
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Figyelmeztetés!
1.Ne használja az eszközt csak a megfelelõ tápfeszültséggel és megfelelõen csatlakoztatott polaritással,
hogy elkerülje a készülék károsodását.
2.Ne használja ugyanazt az elektromos rendszert más zárral és olvasóval, hogy az interferenciákat elkerülje.
3.Ne végezzen módosításokat az eszközön szakember segítsége nélkül.
4.Vásárlástól számított 1 év garancia.
Hibalehetõségek:
1.Kártyát érzékel, de az ajtó nem nyílik.
Megoldás:
(1)Ellenõrizze a tápellátást és, hogy a zár zárva van-e, az olvasón a vörös led világít ebben az esetben.
(2)Ellenõrizze, hogy az olvasón a zöld led világít-e, ha igen akkor ellenõrizze, hogy a zár áramellátása
Megfelelõ-e és jól van bekötve.
(3)Többször próbáljon a kártyával nyitni. Távolítsa el a kártyát az olvasóból és próbálja újra.
(4)Ellenõrizze, hogy az ajtó nyitási mód megfelelõ-e.
2.Nem tud belépni a beállításokba, mikor a mesterkódot beüti.
Megoldás:
(1)Hiányos mesterkód. A helyes formátum: *#XXXX#, hiba esetén üssön *-ot és vigye be helyesen.
(2)Probléma a kábelekkel, ami megakadályozza a gombok megfelelõ megnyomását.
Ellenõrizze, hogy minden kábel megfelelõen van-e az eszközben, nem nyomódik neki az áramkörnek.
Ez rövidzárlatot és interferenciát okozhat.
3.Kényszerkód beállítás.
Megoldás:
Az ajtónyitó kódot meg kell változtatni az alábbiak egyikére, hogy mûködjön ez a beállítás.
(a)1-es mód: 4 jegyû kód
(b)3-as mód: Proxy kártya és 4 jegyû kód
(c)4-es mód: Proxy kártya vagy 4 jegyû kód
Üsse be *#4 jegyû kényszerkód# a funkció aktiválásához, amikor az ajtó nyitási mód be van állítva.
(A fenti leírás tartalmazza a beállítás menetét.)
4.Szabotázsérzékelés vagy kényszerkód üzem megszüntetése.
Megoldás:
Lépjen beállítási módba vagy nyissa ki az ajtót.
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