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 بتا 0022 دسترسیبخش یک: نصب و راه اندازی مرکز کنترل 

 هامشخصات و ویژگی   

  تغذیه ورودیDC12V 

  1.5جریان مصرفی در حالت کارA 

  35*85*190ابعاد mm 

  دارای نمایشگرLCD 2.4  اینچ 

  و مشاهده دسترسی کاربرانقابلیت ثبت 

 تردد  160000امکان ثبت و ذخیره 

 برکار  3000قابلیت تعریف 

 کارت   3000قابلیت تعریفEM  

 رمز  3000قابلیت تعریف  

 اثرانگشت  3000قابلیت تعریف 

 دارای ویگند خروجی و ویگند ورودی 

 امکان تنظیم پارامترهای ویگند ورودی و خروجی 

 دارای یک رله آزاد 

  ها در کامپیوترتنظیم برنامه و شیفت کاری کاربران و مشاهده ورود و خروج آنامکان 

 سریال پورت یا و شبکه یلهوسبه کامپیوتر به امکان اتصال  RS485 

 عنوان امکان دانلود اطالعات کاربران تعریف شده روی فلش بهBackup 

 امکان دانلود ورود و خروج کاربران روی فلش 

 نکات نصب

 ًهایی که در معرض نور شدید قرار دارند، نصب نکنید.دستگاه را در مکان لطفا 

 هایی که احتمال آسیب رسیدن به آن وجود دارد، نصب نکنید.دستگاه را در مکان 

 .قبل از نصب کامل دستگاه از اتصال تغذیه ورودی آن اجتناب کنید 

  3±155ارتفاع مناسب برای نصب دستگاه CM .است 

 1.5/تگاه تغذیه ورودی دسA DC12V .است. در صورت استفاده از تغذیه اشتباه، دستگاه صدمه خواهد دید 

 ها نیز در صورت استفاده از لوازم جانبی که تغذیه آنDC12V  .است، حتماٌ از آداپتور مجزا استفاده گردد 
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طرف کاور دستگاه را به آرامی به سمت  0

 بیرون بکشید.

را از پایین به سمت  ور دستگاهکا

 باال خارج کنید.

 کاور دستگاه را روی آن قرار دهید. 

 0022 مراحل نصب مرکز کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 1 

4 3 3 

هایی که با رنگ قرمز حفرهدر  ها راپیچ

مشخص شده است قرار دهید. الگوی 

نصب دستگاه را روی دیوار بچسبانید 

 سپس دستگاه را روی دیوار نصب کنید.

 

کاور را از پایین به سمت داخل 

 .فشار دهید

طرف کاور به سمت  0با فشار دادن 

 داخل آن را به دستگاه ثابت کنید.
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 آشنایی با کانکتورها و اتصاالت کلی مرکز کنترل دسترسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamperخروجی 

از حالت  Tamper ،که دستگاه از روی قاب پشتی کنده شوددرصورتیتعبیه شده است و  Tamperدر پشت دستگاه یک 

  فشرده خارج خواهد شد و رله آالرم و بازر داخلی فعال خواهد شد.

 

 یبرققفلاتصال 

بندی قفل به ادامه م یرا دارد. جهت مشاهده کانکتور و نحوه س NOو یا  NCی در دو حالت برققفلاین محصول امکان اتصال به 

 مطلب توجه نمایید.

 نحوه اتصال قفل با منبع تغذیه ورودی مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال قفل مغناطیسی اتصال قفل الکتریکی
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 اتصال قفل مغناطیسی

 نحوه اتصال قفل با منبع تغذیه ورودی مجزا

 

 

 

 
 

 

 
ترمینال ورودی قفل  موازاتبهبرعکس  ( با پالریته1N4007 مثالعنوانبهاز قفل بهتر است یک دیود ) در هنگام استفاده توجه:  

 نصب گردد.
ی و دستگاه مرکز کنترل استفاده نمود. در ادامه برخی از این برققفلمشترک برای  در برخی موارد جایز نیست که از تغذیه

 موارد ذکر شده است:

 نباشد. 12𝑉𝐷𝐶ی برققفلتغذیه  .1

 خوان زیاد باشد.ی و کارتبرققفلفاصله بین  .0

بوده ولی اختالف جریان بین این دو بیشتر از یک آمپر  12𝑉𝐷𝐶خوان هر دو ی و دستگاه کارتبرققفلتغذیه ورودی  .6

(1A) باشد. 

  ویگند ورودی و خروجی

است. در این حالت مرکز کنترل  (Reader) ویگند ورودی: کانکتور ویگند ورودی جهت اتصال یک سیستم ویگند خوان

 .استبرای تائید اطالعات ارسالی از ویگند خوان  کنندهکنترلیک  عنوانبه

ه کارت را برای تائید ب کدخوان جانبی با مرکز کنترل دسترسی است که کد کاربری یا ویگند خروجی: جهت ارتباط یک کارت

 مرکز کنترل ارسال خواهد کرد.

 

 

 

  

 

 

 
 

 توجه: 

 متر باشد. 92تواند بیشتر از خوان و یا مرکز کنترل دسترسی جانبی نمیفاصله بین مرکز کنترل، کارت 

  جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه بایدGND  مرکز کنترل بهGND  سایر لوازم جانبی، که از طریق ویگند با هم

 در ارتباط هستند، متصل شود.

 متر شود، بهتر است از کابل شیلد دار برای این کار استفاده  92که فاصله بین دو دستگاه کمی بیشتر از یدرصورت

 گردد.

  یزی دستگاه مراجعه نمایید.جهت تنظیم هرکدام به منوی برنامه ر دهد.بیت را پوشش می 64بیت و  03دستگاه ویگند 

 ویگند ورودی ویگند خروجی

 
 اتصال قفل الکتریکی
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 سایر لوازم جانبی اتصال

 

 

 

 

 

 

  اتصال منبع تغذیه

 

 کامپیوتر باارتباط مرکز کنترل نحوه 

 پشت دستگاه تعبیه شدهکه  (TCP/IP)شبکه  پورتتوان از یمیاب حضوروغبرای برقراری ارتباط بین کامپیوتر و سیستم 

 است، استفاده نمود.

 USBو کانکتور  Resetدکمه 

 

 

 

 0ی یا خطا مواجه شدید، با استفاده از یک میله با قطر افزارنرمکه در حین کار با مرکز کنترل با مشکل یدرصورت توجه:

 را فشار دهید. Reset همتر دکممیلی

 ی:اندازراهنکات مهم قبل از 

 صورتبهها کشییمسقبل از وصل کردن تغذیه دستگاه و روشن نمودن آن، مطمئن شوید که تمامی اتصاالت و  -1

 .اندشدهانجامصحیح 

کامل مطالعه نمایید. در صورت صدمه دیدن دستگاه به دلیل  طوربهراهنمای نصب را  لطفاًقبل از شروع نصب  -0

 کشی نادرست دستگاه دیگر شامل گارانتی نخواهد بود.یمس

 اطمینان حاصل کنید که هیچ سیم لختی روی کانکتورها وجود نداشته باشد. -6

یاز وردنمتغذیه و دستگاه زیاد نباشد. فاصله زیاد میان این دو باعث تضعیف ولتاژ  آداپتوربهتر است فاصله میان  -4

 خواهد شد.

و جریان مصرفی آن در هنگام  VDC 10ولتاژ کاری دستگاه 

 است. 50mAحدود  Standbyو در زمان  1.5Aکار 

سنسور تشخیص وضعیت  

 درب

 کلید خروج

  Resetدکمه  USBکانکتور 

 

 زنگ

 آالرم
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 ی آنهایبند منوی مرکز کنترل و افزارنرمی اندازراهبخش دو: 

 طریقه صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور

 

 

 

 

 

 

 

 

 منو اصلی

 اصلی منوی 4دستگاه را فشار دهید. با باز شدن منو،  یدکلصفحهروی  MENUجهت دسترسی به منوی اصلی مرکز کنترل دکمه 

 نمایش داده خواهد شد.

1. Users: در سیستم است. دانلود و آپلود کاربران ،حذف کاربر، ویرایشریف، این منو جهت تع 

0. Report :کاربران روی حافظه فلش  ذخیره اطالعات تردد 

6. Setting : د و تعیین فرمت ویگن، درب سنسورتعیین نوع دستگاه، تنظیمات شبکه، زمان عملکرد رله، شامل تنظیمات

 باشد. ... می

4. ViewInfo :دستگاهکاربران، تعداد ترددها و اطالعات کلی  تعداد نمایش، ه تردد کاربر برحسب شماره کاربریمشاهد. 

 مدیریت کاربرانتعریف و  .1

  است. در فلش دانلود و آپلود کاربران ،حذف کاربرویرایش کاربر، زیر منو برای تعریف کاربر جدید،  چهاردارای  Usersگزینه 

 تعریف اثر انگشت کاربر

 

 

 

 

 

 

 

اید بروش صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور همانند تصویر مقابل است. انگشت را 

 به صورت مماس با سطح و در مرکز سنسور قرار داد.

قرار دادن انگشت 

 سنسورهای کناره

قرار دادن انگشت پایین یا 

 باالی سنسور

قرار دادن انگشت به صورت 

 مورب 

مماس قرار ندادن انگشت 

 روی سنسور 

 انگشت روی سنسور تشخیص اثر انگشتهای نادرست قرار دادن روش
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 شروع کرده و به ترتیب افزایش خواهد داد. 1ی را از عدد کد کاربراتوماتیک  صورتبهمرکز کنترل  توجه:

 باشد.  999999999تا  1تواند عدد کد کاربری می توجه:

 استفاده نمایید. ▲کلید بین حروف و اعداد از کلید جهت تغییر صفحه توجه:

 تعریف رمز عبور کاربر

 

 

 

 

 

 

 

 رقمی باشد. 9تا  1تواند عددی رمز وارد شده میتوجه:

 تعریف کارت کاربر

 

 

 

 

 

 

 

تعریف کرد، سپس در  Enrollتوان ابتدا یکی از موارد اثر انگشت یا رمز یا کارت را در منوی میجهت تعریف کاربر  توجه:

 مابقی موارد را تعریف یا ویرایش کرد.  Modifyمنوی

 کاربرانو حذف ویرایش 

 باشد.می کاربر، تعیین نوع کاربر و حذف عبور، کارتنام کاربر، رمز و تعریف جهت ویرایش  Modifyمنوی 

 کنید.  OKشماره کاربر مورد نظر وارد یا با کلید جهت دار انتخاب و  Modifyپس از ورود به منوی 

1) ID )شماره کاربر انتخاب شده )غیر قابل تغییر : 

0) Name.نام کاربر در این قسمت قابل ویرایش است : 

6) Lock Register :را اختصاص تعریف شده زمانی مجاز  بازهیک کاربر  هفته هرروز  هربرای توان وسط این گزینه میت

کنیم. سپس های زمانی تردد مجاز را تعریف میبازه Time settingو سپس منوی  LockCtrlداد. ابتدا در منوی 

  توانیم هر کدام از آنها را به کاربران اختصاص دهیم.می
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 خواهد شدهای زمانی اختصاص داده شده به آن تردد کند، تردد وی ثبت خارج از بازهدر صورتی که کاربر  توجه:

 اما رله عمل نخواهد کرد. 

در این توان گیرند که میمی تعلق 1بازه زمانی فرض به یشپ طوربهشوند تمام کاربرانی که جدید تعریف می توجه:

 . دادقراردیگری  قسمت آنها را در بازه زمانی

4) Backup fingersتعریف یک اثر انگشت جایگزین برای کاربر : 

3) Passwordتعریف رمزعبور کاربر : 

3) Cardتعریف کارت کاربر : 

2) Role.رد شود فقط آن ف یفتعرمدیر  عنوانبهکه فردی یدرصورت : تعریف کاربر به عنوان مدیر سیستم یا کاربر عادی

توانند ورود و خروج فقط می userشده در حالت یفتعرتوانایی دسترسی به منو مرکز کنترل را خواهد داشت و کاربران 

 خود را ثبت نمایند.

8) Delete User).پاک کردن کاربر تعریف شده )با پاک کردن کاربر تمامی اطالعات و ترددهای کاربر حذف خواهد شد : 

 کاربران پلود و آدانلود 

توان اطالعات کاربران را در فلش ذخیره سازی یا می Uploadو  Downloadو سپس گزینه های  Usersبا استفاده از منوی 

 از فلش دریافت کرد.

 گزارش گیری اطالعات .0

 

 

 

 

 

به فلش انتقال  textرا انتخاب کنید اطالعات به صورت فایل  ESCدکمه  Encrypt Dataدر صورتی که پس از پیغام  توجه:

را انتخاب  OKدکمه  Encrypt Data پیغامشود و در آن تردد کاربران قابل مشاهده است اما در صورتی که پس از میداده 

 شود. میکنید اطالعات به صورت کد به فلش انتقال داده 

 دستگاهتنظیمات  .3

 Settingرا فشار دهید. گزینه  MENUدکمه  Setting شامل تنظیمات دستگاه می باشد. جهت ورود به منویSetting منوی 

 باشد.زیر منو می 3دارای  Settingرا فشار دهید. منوی  6کنید یا دکمه  OK ورا انتخاب 

3.1 .Device 

 Device کردن  ، پاککاربران مد ثبت ترددتعیین  ره دستگاه، زبان، صدای صفحه کلید،دارای تنظیماتی همچون تنظیم شما

  است. و... بازگرداندن به تنظیمات کارخانهگزارش ترددها، 

1) Device No.: شماره دستگاه 

0) Language :پیش فرض انگلیسی و قابل تغییر به زبان اسپانیایی است.( زبان دستگاه( 

6) Admins: تعداد مدیران قابل تعریف در دستگاه 
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4) Warning Tone:  فعال(Yes ) و غیرفعال(No)  کردن صدای سخنگو سیستم 

3) Volume: گومیزان صدای صفحه کلید و سخن 

3) Set Alarms:  ساعت مختلف برای آالرم زنگ 04تنظیم 

2) Verify Mode:  تنظیم مد ثبت تردد کاربران )ثبت تردد با وارد کردن: کارت یا رمز یا اثرانگشت، کارت ورمز و

 اثرانگشت، رمز و اثرانگشت، کارت و اثر نگشت(

8) Reset Default :صورت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات )در  ریست کردن تنظیمات انجام شده برروی دستگاه

 کارخانه کاربران و اطالعات آنها پاک نخواهند شد.(

9) Delete All Log: پاک کردن گزارش تردد کاربران 

12) Delete All Dataپاک کردن همه اطالعات کاربران : 

11) Upgrade افزار دستگاه از طریق : بروز رسانی نرمUSB 

3.0 .Time 

 .قابل تنظیم هستنددار تاریخ و ساعت دستگاه کلید و یا کلیدهای جهتبه کمک صفحه

3.3 .Rec.Rule  

1) Available Log Alert: برای اعالم اخطار و  هاتعیین میزان فضای خالی تا پر شدن ظرفیت حافظه ثبت ورود و خروج

 شود. ، توسط این گزینه مشخص میبازر داخلی دستگاههشدار به مدیریت از طریق 

0) Record Interval:  این طریق فاصله زمانی ثبت تردد تکراری قابل تنظیم است. جهت غیرفعال کردن این قابلیت از

 قرار دهید.صفر مقدار آن را 

3.3 .Network  

 است.و ...  IP ،Subnet mask ،Gateway منو جهت انجام تنظیمات ارتباط بین مرکز کنترل و کامپیوتر مانند آدرس زیر این

 

 

 

1) Device IP آدرس :IP توان مقدار آن را تغییر داد.است. در صورت نیاز می 192.168.8.198فرض یشپ 

0) Subnet Mask : توان مقدار آن را تغییر داد.نیاز میاست. در صورت  033.033.033.2 آنفرض یشپمقدار 

6) Default Gateway توان مقدار آن را تغییر داد.است. در صورت نیاز می 192.168.8.1فرض آن یشپ: مقدار 

4) Device Port شماره پورت :TCP/IPاست. 5005فرض آن . مقدار پیش  

3) Server IP مقدار آن را تغییر داد.توان است. در صورت نیاز می 192.168.8.1: آدرس وب سرور 

3) Server IP/Server Port : توان مقدار آن را تغییر داد.است. در صورت نیاز می 2223پورت سرور 

2) Realtime Req :طریق شبکهاز  دستگاه ساعت و تاریخ قابلیت تنظیم 

3.3 .LockCtrl (تنظیمات دسترسی ها) 

 کاربران ی، دسترسی گروهتردد کاربرانزمان بندی ها )مانند دسترسیتوان تنظیمات مربوط به با استفاده از این گزینه می

 .مود...( را تعیین و تنظیم ن، تنظیمات ویگند و...( و موارد کنترلی )تنظیمات قفل، تنظیمات سنسور تشخیص وضعیت دربو
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1) Time Settingکنترل تعریف زمانی مختلف را برای مرکز  محدوده 255 توانبندی( توسط این منو می: )جدول زمان

 دودهمحکند. هر فقط در آن بازه زمانی رله عمل سپس به هر کاربر بازه زمانی متناسب به او را اختصاص داد و  و نمود

 ساعته را دارند.  04ها قابلیت تنظیم زمان باشد. هر کدام از این بخشمی بخش 3شده دارای یفتعرزمانی 

0) Users : م این با تنظیرا وارد کنید. تعداد کاربران جهت فعال کردن رله تنظیم تایید ترکیبی کاربران. در این قسمت

تعداد کاربر تعریف شده در این منو تردد خود را ثبت کنند. تعداد  بهقابلیت تنها زمانی رله عمل خواهد کرد که 

 . نفر قابل تنظیم است 10تا  1کاربران از 

6) Unlock Time: ( جهت غیرفعال کردن عملکرد رله مقدار آن  033تا  1مدت زمان عملکرد رله برحسب ثانیه .)ثانیه

 قرار دهید. NGرا 

4) Lock Type Set.تنظیم نوع سنسور تشخیص وضعیت درب و مدت زمان تاخیر فعال شدن آالرم : 

 Alarm Type : اگرAlarm Type  در حالتopen  باشد نوع سنسور دربnormally open  است و اگر در حالت

close  قرار داده شود نوع سنسور دربnormally close  است. جهت غیرفعال کردن سنسور مقدار آن راNO 

 قرار دهید. 

 Alarm Delay :ثانیه قابل تنظیم  033تا 1 مدت زمان تاخیر فعال شدن آالرم پس از تشخیص سنسور درب از

 شود.سنسور غیرفعال می ،دهیدقرار  NGدر صورتی که مقدار آن رااست. 

3) Anti-Passثبت خواهد شد اما رله دستگاه تنها در صورتی عمل خواهد در هر حال تردد کاربران  : با فعال کردن این گزینه

شوند. نصب  )یا بالعکس( کارت ریدر در محیط داخل برای خروجیک محیط بیرون برای ورود و در  0022کرد که 

وارد محیط شوند سپس از طریق  0022توانند از طریق قرار دادن کارت معتبر در مقابل میکاربران بنابراین فقط 

 انکاربر 0022در  ورودقرار دادن کارت معتبر در مقابل  کارت ریدر از محیط خارج شوند. در صورت عدم ثبت 

توانند مجددا خود نمی د از طریق کارت ریدر از محیط خارج شود، همچنین کاربران بدون ثبت خروج اولنتواننمی

 وارد شوند.

3) Turn Off Alarm :.غیرفعال کردن آالرم رخ داده شده 

2) Use Alarm:  فعال یا غیر فعال کردن آالرمTamper 

8) Wiegand Output : کارت.شماره تنظیم نوع خروجی ویگند به صورت کد کاربری یا 

9) Wiegand Format بیت. 34بیت یا  26: تنظیم نوع استاندارد ویگند به صورت 

12) Door Status : قابل ورود یا خروج کاربر انتخاب نوع تردد کاربران به صورت ورود یا خروج. در گزارش تردد کاربران

 مشاهده است.

 اطالعات و مشخصات مرکز کنترل .3

ViewInfo: دستگاه را مشاهده تردد کاربران و تعداد کاربران کد شده و وضعیت حافظه توان با استفاده از این گزینه می

 کنید. OKرا انتخاب و  ViewInfoرا فشاردهید. گزینه  MENUابتدا دکمه جهت ورود به این زیرمنو  نمود.

User Log حداکثر یک ماه(: مشاهد تردد کاربران در بازه زمانی قابل انتخاب( 

Reg.Info های سیستممدیران سیستم، تعداد گزارشتعداد  )اثر انگشت، رمز عبور، کارت(،: تعداد کاربران تعریف شده 

 و...

Dev.Info:  از طریق منوی، سریال و .عامل یستمس، افزارنرماطالعات نسخه .. Dev.Info است. مشاهدهقابل 

 

 

 

 


