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  תיאור

, ותומך RFIDהיא בקרת כניסה עצמאית עמידה במים בטכנולוגיית קורא קירבה  IDPACC2 - ה
כרטיסי משתמשים. הוספת או הוצאת כרטיסי מורשים נעשית בקלות על  10,000בזיכרון של עד 

  , שבאמצעותו ניתן גם לקבוע את מאפייני בקרת הכניסה.ידי כרטיסי המאסטר או על ידי השלט
בתדר  UHFבתקשורת מסוג וויגנד, הקורא מזהה מדבקות  UHF860לבקר מחובר קורא 

915Mhz  מטרים. 3ממרחק של כ  

 

  מאפיינים 

  קורא כרטיסים עצמאי.♦ 

 ♦IDPACC2  עמיד במיםIP68. 

  משתמשים. 10,000עד  ♦

♦ UHF860 915בתדר ם קורא כרטיסים הפועליMhz.  

  שלט רחוק לקביעת המאפיינים. ♦

  באמצעות כרטיסי המנהל. הוספה והסרה מהירים ♦

  .Wiegand26כניסה/יציאת  ♦

  יציאה לחיבור אזעקה וגלאי פתיחת דלת.♦

  .15ms-פחות מ :מהירות זיהוי תג♦ 
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  2IDPACC מפרט

DC12V±10% מתח 

 קיבולת משתמשים 10,000

<15mA זרם במצב שינה 

125KHZ EM סוג כרטיסים כרטיס 

5～10cm טווח קריאה 

Wiegand 26 ממשק 

 טווח טמפרטורת עבודה ם60～25-

 טווח לחות עבודה 98%～20%

IP68 מיגון הבקר  מאושר 
Max20A Lock output load  
Max20A Alarm output load  

00-99 seconds זמן פתיחת הדלת 
מנעול חשמלי, לחצן יציאה, אזעקה 

 חיצונית
 חיבורים אפשריים

 כרטיסי מנהל 2

103*48*23mm מידות 

  התקנה

  ס"מ זה מזה. 6-קדח שני חורים, אחד מעל השני, במרחק של כ♦ 

  העבר אח הכבל וגדע את הקצה החשוף של הכבלים שלא בשימוש למניעת קצרים.♦ 

  קבע את הפנל האחורי של הבקר באמצעות הברגים.♦ 

  אנל האחורי וקבע אותו באמצעות הבורג התחתון.חבר את הבקר לפ♦ 
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  יםחיווט

 מספר צבע פונקציה תיאור

Wiegand output, input signal wire D0  D0 1 ירוק 

Wiegand output, input signal wire D1 D1 2 לבן 

 3 אפור - ALARM  חיבור לקוטב השלילי של ציוד האזעקה

 4 צהוב OPEN חיבור לצד אחד של לחצן היציאה

מגע דלת ת חיישןכניס  D_IN 5 חום 

(+) 12Vdc  12+ כניסת מתח קוטב חיוביV 6 אדום 

 7 שחור GND  יציאת מתח קוטב שלילי (-)

וחיישן מגע הדלתמתחחבר לצד השני של לחצן היציאה   VSS 8 כחול 

 9 סגול -L מתחבר לקוטב השלילי של המנעול

ציוד האזעקה מתחבר לקוטב החיובי של המנעול ושל  L+/Alarm+ 10 כתום 

  אינדיקציות צליל ותאורה

 מצב תאורה זמזם
 איתחול למצב ברירת מחדל כתום שני זמזומים קצרים

 מצב שינה אדום  הבהוב איטי ללא

 פעולה מוצלחת ללא זמזום קצר
 כניסה למצב תכנות אדום מהבהב זמזום קצר
 כניסה למצב כיוונון כתום מהבהב זמזום קצר
 יציאה ממצב תכנות אדום הבהוב איטי זמזום קצר

 פעולה נכשלה ללא  שלושה זמזומים קצרים
 דלת נפתחת ירוק זמזום קצר

 אזעקה אדום הבהוב מהיר אזעקה 

  איתחול למצב ברירת מחדל

נתק ממקור מתח, השתמש בפין המגע בכדי לקצר בין שני החורים שבצידו האחורי של הבקר, חבר 
המתח. הזמזם יצפצף פעמיים והנורה תדלק בצבע כתום. הוצא את פין המגע המקצר. קרא חזרה למקור 

את כרטיס המנהל "הוספה" ולאחריו את כרטיס המנהל "מחיקה". אם האתחול צלח הנורה תהפוך 
 לאדומה.

  הערה: איתחול הבקר למצב ברירת מחדל אינו מוחק מהזיכרון את התגים מורשי הכניסה. *
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  בורים עם ממסר להוצאת מגע יבשדיאגרמות חי

  

  NCאו  NOהממסר מוציא מגע יבש או *
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  תיכנות ואיפיון הבקר

  תיכנות באמצעות כרטיסי המאסטר:

קרא את כל הכרטיסים אותם תרצה להוסיף ", Manager add cardקרא כרטיס "  הוספת משתמש

  ".Manager add cardכמורשי כניסה, קרא כרטיס "

", קרא את כל הכרטיסים אותם תרצה Manager delete cardכרטיס " קרא  מחיקת משתמש

  ".Manager delete cardלהסיר כמורשי כניסה, קרא כרטיס "

  (כל התכנות באמצעות השלט ייעשה לאחר כניסה למצב תכנות) תכנות באמצעות השלט:

  888888בקר היא: *, הקש סיסמת מנהל, לחץ #. סיסמת ברירת המחדל של ה הקש  כניסה למצב תכנות

  הקש *  יציאה ממצב תכנות

 הסיסמה החדשה,  חזור עלספרות, הקש #,  6-8, הקש סיסמה חדשה בת 0הקש   שינוי סיסמת מנהל

   הקש #. 

  , הקש #., הקלד את מספר התג1: הקש או, הקש #.  , קרא את התג1הקש   הוספת משתמש

  לאחר כל תג.ניתן לחזור ולהוסיף תגים מבלי לצאת ממצב תכנות ♦ 

  ספרות. 8יש להמיר למספר הוויגנד ולהקליד התג שמודפס על מספר את ה♦

  הקש #.הקש את מספר התג, , 2: הקש או , קרא את התג, הקש #.2הקש   מחיקת משתמש

  ניתן לחזור ולמחוק תגים מבלי לצאת ממצב תכנות לאחר כל תג.♦ 

מחיקת כל 

  המשתמשים

  , הקש #.0000, הקש 2הקש 

   (חוץ מכרטיסי המנהל): פעולה זו תמחוק את כל תגי המורשים מהבקר! אזהרה

  אפשרויות מנעול

פתיחה בסגירת מעגל 

(פותח כשיש מתח 

  NO במנעול)

  ), הקש #.0~99, הקש זמן פתיחת הדלת בשניות (4הקש 

חה בפתיחת מעגל יפת
(פותח כשאין מתח 

  NC במנעול)

  ), הקש #.0~99, הקש זמן פתיחת הדלת בשניות (5הקש 

  


