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 هامشخصات و ویژگی .1

 های داخلی یا خارجیمناسب برای محیط 

  مد کاری مختلف 7قابلیت تعریف 

  ضد آب مطابق با استانداردIP68 

  دارای روکش مقاوم در مقابل ضربه 

  کاربر  2000ظرفیت تعریف 

 ید با نور زمینه آبیکلصفحهریزی کامل با امکان برنامه 

  کارت ریدر یا اکسس کنترل جهت اتصال به  تبی 37 یا 34،  26دارای خروجی ویگند 

  عملکرد رله و آالرم زمانمدتقابلیت تنظیم 

  کمتر از( 20سرعت عملکرد باالms) 

  یزی آسان و سریعربرنامهنصب و 

  دارای سنسورLDR ضد سرقت 

 مشخصات فنی دستگاه .2
 

 12VDC/AC تغذیه ورودی

 کاربر 2000 ظرفیت حافظه

 EM نوع کارت

 KHz 125 فرکانس کاری

 حداکثر 40mm فاصله کارت تا دستگاه

 mA 60 جریان در زمان کار

کاریجریان زمان بی  25±5 mA 

 1Aحداکثر   بار رله خروجی

 1Aحداکثر   بار آالرم خروجی

 1Aحداکثر  بار زنگ خروجی

 C ~ 55°C°45- محدوده دمای محیط

 RH %95 ~ %0 میزان رطوبت

 IP68مطابق استاندارد  ضد آب 

 ثانیه  99 ~ 0 محدوده زمانی قابل تنظیم رله

 دقیقه  3 ~ 0 محدوده زمانی قابل تنظیم آالرم

بیت   رابط ویگند 26-34-37 ویگند    
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 راهنمای نصب .3

 .پس از باز کردن پیچ دستگاه، پشت قاب را جدا کنید 

 قاب فلزی پشت دستگاه را روی  دو سوراخ روی دیوار ایجاد کرده، رول پالک ها را داخل سوراخ ها قرار دهید و

 .پیچ کنیددیوار 

 ها را انجام دهید.کشیدستگاه را روی قاب فیکس کرده و سیم 

 

 اتصال لوازم جانبی  نحوهرنگ بندی سیم ها و راهنمای  .4
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 (NO)قفل الکتریکی  (NC) قفل الکترومغناطیسی

 خوان جانبیاتصال به کارت کلید خروج

 آالرم مگنت درب )سنسور تشخیص وضعیت درب( 

 زنگ دینگ دانگ تغذیه ورودی

BELL_A    )صورتی( 

BELL_B  )صورتی( 
GND    

AC1    )قرمز( 

 )نارنجی(

    COM )بنفش(

NC   

COM    

NO 

   

 )آبی(

ش()بنف  

    OPEN )زرد(

    GND )مشکی(

GND    

D0    

D1   

 

 )زرد( 

 )مشکی(

 )سبز(

 )سفید(

 GND )قرمز( )طوسی(

   

AC1 

   
GND    D_IN    )ای()قهوه )مشکی  
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 ده وضعیتدهنعالئم نشان .5

 

 بازر سبز LED قرمز LED های عملکردحالت

 یک بوق روشن — روشن شدن دستگاه

 — — زنچشمک حالت عادی

 یک بوق — روشن فشردن دکمه

 یک بوق روشن — 1بازشدن درب 

 یک بوق زنچشمک — 2باز شدن درب 

 یک بوق روشن — عملیات درست

 سه بوق — — نادرستعملیات 

 یک بوق روشن — ریزیوارد شدن به مد برنامه

 — — روشن ریزیمد برنامه

 آالرم — زن سریعچشمک آالرم

 ریزی تنظیمات و برنامه یمنو راهنمای ورود به .6

 راهنمای تنظیمات دسترسی مدیر .6.1

 ریزی از چپ به راست انجام شوند.تمامی مراحل برنامه توجه:

 ریزیرود به منو برنامهو

 است. 999999فرض رمز ورود به منو در حالت پیش

 ریزی کلید         را فشار دهید.جهت خروج از مد برنامه

 ر رمز ورود به منویتغی

 

رمز  999999ها به جای پس از تغییر رمز ورود به منو در دستورالعمل باشد. رقم 8تا  6تواند یم ورود به منورمز  توجه:

 جدید را وارد کنید.

 تعریف کارت مدیر

 توان یک کارت را به عنوان کارت کددهی کاربران تعریف کرد.جهت تعریف کاربرها می

 

 ت را به عنوان کارت حذف کردن کاربران تعریف کرد.توان یک کارجهت حذف کاربرها می

 

 درصورت کددهی کارت جدید به عنوان کارت مدیر کارت قبلی به صورت اتوماتیک پاک خواهد شد. توجه:
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 و رمز ورود اجباری تعریف کارت ورود اجباری

       و فشردن کلیده هر درب مز ورود اجباری مربوط بپس از خواندن کارت ورود اجباری یا وارد کردن ر دراین حالت

عمل نخواهد کرد.  )بازر( داخلی آالرم شود اماشود و همزمان آالرم خارجی فعال میدرب مورد نظر باز می  

 1: تعریف کارت ورود اجباری برای درب

 2: تعریف کارت ورود اجباری برای درب

 1: تعریف رمز ورود اجباری برای درب

 2: رای دربتعریف رمز ورود اجباری ب

 قرار دهید. 2 را عدد 2 و رقم اول رمز برای درب 1 را عدد 1 رقم اول رمز برای درب توجه:

 درصورت تعریف رمز جدید به عنوان رمز ورود اجباری رمز قبلی به صورت اتوماتیک پاک خواهد شد. توجه:

 ورت اتوماتیک پاک خواهد شد. درصورت کددهی کارت جدید به عنوان کارت ورود اجباری کارت قبلی به ص توجه:

برای غیرفعال کردن آالرم در این حالت کارت مدیر یا یک کارت کد شده در مقابل دستگاه قرار دهید یا وارد منوی  توجه:

در صورتی که عملیاتی جهت غیرفعال کردن آالرم انجام نشود پس از یک دقیقه به صورت اتوماتیک  ریزی شوید.برنامه

 شود.یآالرم غیرفعال م

 پاک کردن همه کاربرها

 پاک خواهند شد. 2و درب   1در این روش تمام کاربرهای درب 

 بازکردن درب از طریق رمز ورود به منو

:1 بازکردن درب       

: 2بازکردن درب   

فعال خواهند شد. 2یا  1رله  با وارد کردن دستور العمل های باال  

 1 کاربر برای درب تنظیمات .6.2

 تعریف کاربر

 روش سریع تعریف کارت: 

 

 تعریف کارت با کد کاربری: 

 

 تعریف کارت با شماره کارت: 

 

 تعریف کارت با شماره کارت و کد کاربری: 

 

 تعریف کاربر با رمزشخصی و کد کاربری:
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 تعریف کاربر از طریق کارت کددهی: 

 

:در مد کارت و رمز رمز کارتتعریف   

 

 : مد کارت و رمزدر  تغییر رمز شخصی با کارت

 

  :در مد کارت و رمز تغییر رمزشخصی با شماره کاربری

 : نکات

  نواردکردهای بعدی نیاز به خروج از منو و ی کارت یا تعریف رمز، برای تعریف رمز عبور یا ثبت کارتکددهدر هنگام 

 د:ها نیست. به مثال زیر که برای تعریف رمز شخصی است توجه فرماییمجدد دستورالعمل

 

 

 وارد کنید. توجه داشته باشید  1را عدد  1باشد. رقم اول رمز برای درب رقمی می 6تا  4عددی بین   رمز شخصی

 رمز شخصی استفاده نمود. عنوانبهتوان از آن یک عدد رزرو شده است و نمی 1234عدد 

 باشد. 2000تا  1بایست عددی بین کد کاربری می 

 رقم کمتر است قبل از شماره کارت  10یا  8ست. در صورتی که شماره کارت از رقم ا 10تا   8شماره کارت عددی

 به تعداد الزم عدد صفر وارد کنید.

  و ... را  2، دومین کارت کد کاربری 1کد کاربری  شدهثبتی، اولین کارت کد کاربری کارت بدون کددهدر صورت

 ی بعدی کد کاربری افزایش خواهد یافت.هابه خود اختصاص خواهند داد و به همین ترتیب با ثبت کارت

  یک عدد رزرو شده  1234تواند باشد. توجه داشته باشید عدد می 9999تا  0000رقمی بین  4رمزعبور یک عدد

 رمز عبور استفاده نمود. عنوانبهتوان از آن است و نمی

  عبور دستگاه( کافی است رمز در مد کارت یا رمز، در صورت تمایل به باز کردن درب )فعال کردن رله خروجی

 را وارد کرده، سپس کلید          را فشار دهید. شدهفیتعر

 سپس برای هر کارت رمز شخصی تعریف کرد. ،بایست کارت را تعریف کرددرمد کارت و رمز ابتدا می 

 تگاه قرار داده، در مد کارت و رمز برای باز کردن درب )فعال کردن رله خروجی دستگاه( ابتدا کارت را مقابل دس

LED رقم( را وارد کرده و کلید          را فشار دهید. 6تا  4شود، سپس رمز شخصی )قرمز دائم روشن می 

  شروع شود. 2با عدد  2شروع شود و برای درب  1بایست با عدد می 1رمز شخصی برای درب 

 

 



8 

 

 حذف کاربر 

 حذف کارت با استفاده از کارت: 

از کد کاربری:  حذف کاربر با استفاده  

 

 حذف کارت با استفاده از شماره کارت: 

 

 حذف کاربر با کارت حذف کردن کاربران:

 

 

:کاربرانحذف همه   

.پاک خواهند شد به جز کارت مدیر در این روش کاربران هردو درب  

 (1)رله مد عملکرد دستگاه  

 مد فقط کارت:

 مد کارت و رمز عبور:                                                                           

 مد کارت یا رمز عبور)حالت پیش فرض(:

 1 رله دزمان عملکر

حالت ثانیه تنظیم کرد. برای تغییر این زمان از دستور زیر استفاده کنید. در  99تا  0توان بین زمان عملکرد رله را می

 ثانیه تنظیم شده است. 5پیش فرض مقدار زمان عملکرد رله برروی 

 1مد عملکرد رله 

 :(pulse)مد لحظه ای 

دراین مد با قرارگرفتن کارت یا تگ کد شده مقابل دستگاه یا وارد کردن رمز عبور، رله برحسب زمان تنظیم شده در زمان 

 (عملکرد رله عمل خواهد کرد. )حالت پیش فرض دستگاه

 :(on/off)مد حافظه دار 

در این مد با هر بار وارد کردن رمز عبور یا کارت کد داده شده رله تغییر وضعیت خواهد داد و تا وارد کردن رمز یا کارت 

 بعدی در همان وضعیت خواهد ماند.

 بازکردن درب با چند کارت

هد کرد. برای فعال کردن این قابلیت دستگاه حتما عمل خوا 1 در این روش با قرار دادن تعداد کارت های تعریف شده رله

 باید در مد فقط کارت قرار گرفته باشد.

 کارت کد شده باز خواهد شد.  3پس از خواندن  1درب  #163#999999*با وارد کردن فرمول  مثال: 
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 است. 10تا  1دراین حالت تعداد کارت های مجاز برای باز کردن درب بین  توجه:

 اضافه کردن یک سری کارت متوالی

 

 است و 2000تا  1کد کاربری عددی بین توان به صورت پیوسته تعریف کرد . کارت را می 2000تا  1در این روش  توجه:

 رقمی است. 10تا  8شماره کارت عدد 

 2 تنظیمات کاربر برای درب .6.3

باشد. می 2 ددرمز ورود به منو ع پس وارد کردناست با این تفاوت که رقم اول  1همانند رله  2دستورات تنظیمات رله 

(21,22,23,24,25,26,27)  

  دستگاهتنظیمات  .6.4

 دسترسی به امکانات:کد 

code facility باشدمیصفر  دستگاه کد پیش فرض. است 15صفر تا  عددی بین. 

 های عملکرد دستگاهحالت

مد کاری مختلف است: 7این دستگاه دارای   

 کارت ریدر  .1

  رله فعال نخواهد شد.با قرار دادن کارت مقابل آن  فقط به عنوان کارت ریدر عمل خواهد کرد ودر این حالت دستگاه 

 )حالت پیش فرض دستگاه( دستگاه مستقل به عنوان تک درب .2

 و کارت ریدر فعال خواهدشد. 1کاربران درب  توسط 1دراین حالت رله 

 دستگاه مستقل به عنوان دو درب .3

 

 شد. دنفعال خواه 2از طریق کاربران درب  2 رلهو )کارت یا رمز عبور(  1کاربران درب  از طریق 1دراین حالت رله 

 فعال است. 2و  1برای کاربران درب  1221در این مد کارت ریدر و  توجه:

یا کارت  1221مقابل با قرار دادن  (کارتی بر روی هر دو درب کد شده باشد) 2و  1این مد کارت مشترک درب  در توجه:

 را باز کند. 1تواند درب میفقط  ریدر

 2درب برای  ورودیویگند و دارای  1به عنوان درب بازکن درب دستگاه  .4

از طریق خواندن کاربران  2و رله  1221)کارت یا رمز عبور( برروی  1از طریق خواندن کاربران درب  1در این حالت رله 

 شد. )کارت یا رمز عبور( برروی کارت ریدر فعال خواهند 2درب 

را از طریق کارت ریدر باز  2باز کند و درب  1221را از طریق  1تواند درب می 2و  1در این مد کارت مشترک درب  توجه:

 کند.

 وابسته به یکدیگردستگاه به عنوان درب بازکن دودرب  .5
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شود. در این حالت فاده میسایر مکان هایی که سطح امنیتی باالتری مورد نیاز است استها و ها، زنداناین حالت در بانک

از طریق  2درب بسته باشد و  2شود که درب فقط زمانی باز می 1221برروی  1از طریق خواندن کاربران درب  1درب 

 بسته باشد. 1شود که درب برروی کارت ریدر فقط زمانی باز می 1خواندن کاربران درب 

 نامجاز خواهند بود. 2ان درب مجاز هستند و کاربر 1دراین مد فقط کاربران درب  توجه:

 ها سنسور تشخیص وضعیت درب نصب شود.بایست برروی هر کدام از دربدراین مد می توجه:

 ضد برگشت برای تک درب .6

 

بنابراین فقط شوند. و کارت ریدر در محیط داخل برای خروج نصب می محیط بیرون برای وروددر  1221در این حالت 

عمل خواهد کرد(  1)رله وارد محیط شوند  1221از طریق قرار دادن کارت معتبر در مقابل توانند می 1کاربران درب 

. در صورت عمل خواهد کرد( 1)رله  کارت در مقابل  کارت ریدر از محیط خارج شوندهمان سپس از طریق قرار دادن 

همچنین کاربران بدون ثبت خروج  د از طریق کارت ریدر از محیط خارج شود،نتواننمی انکاربر 1221در  ورودعدم ثبت 

 توانند مجددا وارد شوند. اول خود نمی

و تمامی  1مجاز هستند، رمزهای تعریف شده درب  1تعریف شده درب ی هاکارت فعال است. 1فقط رله دراین مد  توجه:

 نامجاز خواهند بود. 2کاربران درب 

 ضد برگشت برای دو درب

 

جانبی برروی  Anti-passbackو کارت ریدر به عنوان  1اصلی برروی درب  Anti-passbackبه عنوان  1221در این حالت 

سپس آنها یک سیستم ضد بازپرداخت دو درب ایجاد می کنند، که معموالً برای پارکینگ . عمل خواهند کرد 2درب 

 وارد 1درب  از 1221برروی فقط می توانند در هنگام خواندن کارت معتبر  انکاربر .مورد استفاده قرار می گیرد

خارج عمل خواهد کرد(  2)رله  2، از درب کارت ریدرروی بکارت همان  قرار دادن با و عمل خواهد کرد( 1)رله شوند

د، همچنین کاربران ند از طریق کارت ریدر از محیط خارج شونتواننمی انکاربر 1221در  وروددر صورت عدم ثبت  .شوند

 .نند مجددا وارد شوندتوابدون ثبت خروج اول خود نمی

نامجاز  2و تمامی کاربران درب  1رمزهای تعریف شده درب  مجاز هستند، 1های تعریف شده درب دراین مد فقط کارت توجه:

 خواهند بود.

 تنظیم فرمت ویگند خروجی:

 

 بیت تنظیم شده است. 26در حالت پیش فرض برروی  توجه:

 صفحه کلید:انتقال فرمت 

 

قرار دهید. در حالت پیش فرض مقدار آن صفر است و زمانی که دستگاه  2یا 0،1عدد را قال صفحه کلید فرمت انت توجه:

 به تنظیمات کارخانه بازگرداننده شود مقدار تنظیم شده قبلی تغییر نخواهد کرد.
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 تنظیمات آالرم 

 تنظیم زمان آالرم خروجی

 رم خروجی را تنظیم نمایید.بایست زمان آالها میجهت فعال شدن عملکرد آالرم توجه:

تنظیم شده است و زمانی که دستگاه به تنظیمات کارخانه  دقیقه 1در حالت پیش فرض زمان آالرم خروجی برروی  توجه:

  بازگرداننده شود مقدار تنظیم شده قبلی تغییر نخواهد کرد.

 آژیر ضد سرقت

دستگاه از روی شده است. در صورت جدا شدن  آژیر ضد سرقت در نظر گرفته عنوانبه LDRیک سنسور  1221درون 

 دیوار بازر و آالرم خارجی فعال خواهند شد.

 تشخیص باز ماندن درب / باز شدن درب با زور

دقیقه بعد  1برای تشخیص وضعیت درب استفاده کنید، اگر درب در حالت عادی باز شود ولی تا  سنسورکه از یدرصورت

 ، سپس غیرفعال خواهد شد.شدهفعالدقیقه  1بازر داخلی دستگاه به مدت از شود ب زوربهبسته نشود یا با فشار و 

برای غیرفعال کردن آالرم در این حالت درب را ببندید یا یک کارت کد شده در مقابل دستگاه قرار دهید یا وارد  توجه:

 پس از یک دقیقه به صورت اتوماتیک در صورتی که عملیاتی جهت غیرفعال کردن آالرم انجام نشود ریزی شوید.منوی برنامه

 شود.آالرم غیرفعال می

 تنظیم مد ایمنی دستگاه

 :عادی )حالت پیش فرض کارخانه( حالت

 :Dead modeحالت 

دقیقه از دسترس  10ت مددقیقه وارد شود ، دستگاه به  10بار کارت نامعتبر یا رمز نامعتبر درزمان  10دراین حالت اگر 

 دهد.گونه عملیاتی را انجام نمیشود و هیچ خارج می

 آالرم: حالت

خروجی و بازرداخلی فعال خواهند دقیقه وارد شود ، آالرم  10بار کارت نامعتبر یا رمز نامعتبر درزمان  10دراین حالت اگر 

 شد.

یا وارد منوی  یک کارت کد شده در مقابل دستگاه قرار دهیدکارت مدیر یا برای غیرفعال کردن آالرم در این حالت  توجه:

ریزی شوید. در صورتی که عملیاتی جهت غیرفعال کردن آالرم انجام نشود پس از یک دقیقه به صورت اتوماتیک برنامه

 شود.آالرم غیرفعال می

 تنظیمات اختیاری

 صدای صفحه کلید:

 ه است.گیرد به جز زمانی که وارد مد برنامه ریزی شددستگاه درحالت بی صدا قرار میحالت خاموش:  .1

 

کند. )حالت پیش فرض دستگاه تولید صدا می، فعال شدن رله و... فشردن دکمه های روی کی پد باحالت روشن:  .2

 کارخانه(
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 :(backlight) نور صفحه کلید

 backlightفشردن دکمه ها  با زند وچشمک مینشان دهنده وضعیت دستگاه  LEDدراین حالت فقط حالت خاموش:  .1

 شود.یروشن نم صفحه کلید

 

 صفحه کلید همیشه روشن خواهد بود. backlightحالت روشن:  .2

 

درحالت عملکرد عادی خاموش است و با فشردن دکمه ها  backlightحالت اتوماتیک )حالت پیش فرض کارخانه(:  .3

 ود.شروشن می

LED :نشان دهنده وضعیت دستگاه 

ت عملکرد عادی خاموش است و با فشردن دکمه ها نشان دهنده وضعیت دستگاه درحال LEDغیرفعال: دراین حالت  .1

 شود.روشن می

 

 شود.نشان دهنده وضعیت دستگاه درحالت عملکرد عادی چشمک زن می LEDفعال: دراین حالت  .2

 بازگشت به تنظیمات کارخانه

 .برق دستگاه را قطع کنید 

  نید.دارید، سپس تغذیه دستگاه را وصل کید را فشرده و نگهکلصفحهروی  #کلید 

 اعالم خواهد کرد. دستگاه با دو بوق کوتاه بازگشت به تنظیمات کارخانه را 

 طالعاتلی اگردد وفرض باز میبه حالت پیشو تنظیمات انجام شده منو رمز ورود به با بازگشت به تنظیمات کارخانه  توجه:

 پاک نخواهند شد. ها و رمز عبورها(کاربران )کارت
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 یابیجدول عیب  .7

 راه حل دالیل احتمالی ایراد

دستگاه کارت را از فاصله 

 خواند.خیلی نزدیک می
 کارت خراب یا بی کیفیت است.

های با کیفیت و اورجینال استفاده از کارت

 کنید.

 شود.رمز عبور تعریف نمی

وارد شده استاندارد رمز  .1

 باشد.نمی

رمز در حالت ریدر تنظیم شده  .2

 است.

و  1باید عدد  1ل رمز برای درب عدد او. 1

 باشد. 2برای درب  باید عدد 

 نباشد. 1234رمز . 2

 باشد.رقمی می 6تا  4رمز عبور  .3

در حالت کارت ریدر تعریف  را ررمز عبو .4

 نکنید.

با واردکردن رمز عبور درب 

 شود.باز نمی

 کنید.را وارد می 1234رمز  .1

 .مد تنظیم نیست .2

رمز رزرو شده است و باید یک  1234رمز  .1

 رمز دیگری را تعریف کنید.

مد دستگاه را در حالت کارت یا رمز قرار  .2

 دهید.

فعال شدن آالرم در شرایط 

 عادی

نور به پشت دستگاه تابیده 

 شود.می
 دستگاه باید کامال به دیوار ثابت شود.

پس از خواندن کارت هیچ 

 شود.عملیاتی انجام نمی

آماده به کار  دستگاه در حالت

 باشد.نمی

 LEDرا فشار دهید، با روشن شدن        دکمه

 شود.دستگاه آماده به کار می

صفحه کلید خاموش نور 

 است.

صفحه کلید اشتباه نور  اتتنظیم

 است.

در صورتی که مد نور صفحه کلید در حالت 

کاری خاموش است اتوماتیک باشد در حالت بی

میشه روشن و اگر در حالت فعال باشد ه

 است.

پس از زدن رمز ورود به 

 شود.منو، وارد منو نمی

رمز ورود به منو فراموش شده 

 است.

دستگاه را به تنظیمات کارخانه باز گردانید و 

 شود.می 999999رمز به منو 

 راهنمای سریع تنظیمات .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای سریع تنظیمات دسترسی مدیر
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1راهنمای سریع برنامه ریزی مربوط به درب   

2راهنمای سریع برنامه ریزی مربوط به درب   
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 راهنمای سریع تنظیمات مرکز کنترل 

 راهنمای تنظیمات اختیاری مرکز کنترل 


