Telepítési és használati utasítás
SilverCloud Ca101 proximity leolvasó, stand-alone, beltéri
SilverCloud CA101 egy stand alone beléptető csatlakozó csak egy ajtóhoz. Hozzáadása/törlése a felhasználóknak el lehet végezni a
master kártya segítségével és a törlési kártyával.
Tulajdonságok:
- Tápellátás: 12 - 18V d.c.
Stand-by energiafogyasztás: < 80mA
-Támogat elektromágneses kártyákat vagy címkéket.
- Leolvasó kártya távolsága: 0 - 10 cm
Kimeneti állapot: normál nyitva, normal zárva
Kapacitás: 1 masterkártya(hogy, hozzáadja a felhasználót), 1 törlési kártya, 2.000 felhasználói vagy címkés kártyák
Állítható ajtó nyitás időtartama (1, 5, 15 másodperc vagy folyamatosan nyitva)
Kimenet: relé típus, állítható kinyitási időtartammal
További csatlakozási leolvasók, használva “one-in-one-out” rendszerben(ajtó kiniyitása mindkét oldalról)
Ajtó kinyitási mód: felhasználó leolvasó kártyájával
Színezett LED és beépített hangjelző
Üzemi hőmérséklet: -40 ~ 600C
Méretek: 85 x 85 x 18 mm
Súly: 75 g
Felhasználói kártya hozzáadása :
Közelítse a masterkártyát a leolvasóhoz.Készülék egy rövid megerősítési hangot fog leadni eközben a LED zölden fog villogni.Közelítsen egy
új kártyát a regisztráláshoz. Készülék egy rövid hangot fog leadni ha a regisztrálás sikeres volt (regisztrációs idő 15 másodperc ezután a
készülék kilép a programozási módból). Ha ki szeretne lépni a programozási módból közelítse a masterkártyát a készülékhez. Figyelem:
javasoljuk a kártyák nyilvántartási számát, hogy könnyebben tudja kezelni a kártyákat.
Műveletek ha elvesztetük a kártyát:
A. Ha elvesztették a masterkártyát vagy a törlési kártyát újra tudja beállítani a kártyát:
- Elöszőr szakítsa meg az árramforrást.Állítsa be az 1 switch pint ON-ra ami a termék hátoldalán található.
- Töltse fel a készüléket. Megerősítve lesz a művelet egy rövid hangjelzéssel és a LED felkapcsolodik.
-Közelítsen meg egymás után két új kártyát; első masterkártya lesz, második pedig törlési(kártyák közelítésekor LED zöld lesz egy rövid időre)
FIGYELEM:ez a művelet nem fogja kitörölni már a regisztrált kártyákat.
B. Regisztrált felhasználói kártya kitörlése:
- Közelítse a törlési kártyát a készülékhez. Művelet megerősítése rövid hangjelzéssel és időszakos piros LED .
- Maximum 15 másodperc után közelítse a kártyát a leolvasóhoz, hogy kitörölje . Művelet megerősítését egy rövid hang fogja jelezni.
FIGYELEM:Abban az esetben ha közelítenek egy kártyát ami nincs regisztrálva a készülékbe az egység két rövid sípolást fog leadni.
C. Összes felhasználói kártya kitörlése:
Tartsa a törlési kártyát közel az egységhez 5 másodpercig.Készülék megerősíti az összes kártya kitörlésést egy hosszú hang leadásával.

Piros szál: 12V +
Fekete szál: 12V Sárga szál: NO
Zöld szál: COM
Fehér szál: NC
Narancssárga szál:kimeneti gomb szál

MEGJEGYZÉS: a zár kioldásának
kimenete relé típusú. A kioldás a
narancssárga szál csatlakozása az
asztalhoz jön létre.

Ajtó kinyitásának beállítási metódusa:
1 másodperc

15 másodperc

5 másodperc

Folyamatos

