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ای بتاخوان حرفهکارتدستگاه   

1208 (EM or Mifare)                

 
 

 

 شخصی رمزکارت و  و یا رمز عمومی کارت ،عمومی رمزفقط  خوان نسل جدیدی از کنترلرهای تک درب با عملکرداین کارت

ازنده وسیله آخرین ورژن ریزپرداست. عملکرد دستگاه به انجامقابل  آن وسیله ریموت کنترلبه تنظیمات و وارد کردن رمز است که

ی، ز دولتادارات، مراک ها،سازمان یافته است. این دستگاه قابل استفاده درتوسعه ،با ظرفیت زیاد، ثبات و سرعت عملکرد باال

 ها، منازل و ... است.بیمارستان

 ی دستگاههاویژگی

 عدد 2222قابلیت ذخیره کارت تا  .1

 اتوماتیک صورتبه کد کاربریپشت سر هم با وارد شدن  صورتبهها امکان تعریف کردن کارت .2

 قابلیت باز و بسته کردن درب با استفاده از کارت .3

  NOیا NC پایه انتخاببا امکان  Free Voltageدارای یک رله  .4

 رمز شخصیو کارت و  رمز عمومیکارت یا فقط کارت، ، رمز عمومی: فقط های دارای قابلیت پشتیبانی از  مد .5

 مشخصات فنی

 توضیحات هاگزینه ردیف

 mA 122و جریان  12  ±%12ولتاژ  تغذیه ورودی 1

 A 5: برقیقفلخروجی  – mA 122خروجی آالرم:  حداکثر بار 2

 /Free Voltage NC) (NOرله  خروجیرله  3

 22 66 66 (mm)ابعاد 4

 g152 وزن 5

 -C °52+ —C °12 محدوده دمای محیط 6

 مترسانتی 15تا  5 فاصله القایی 6

 رمز دسترسی عمومییک  -و رمز کارت کارت  2222 ظرفیت حافظه 9

 Mifareیا  EM نوع کارت 12
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 وضعیتدهنده عالئم نشان

 زنگ آالرم سبز LED قرمز LED عملکرد

 — — روشن حالت عادی

 — زنچشمک — ریزیحالت برنامه

 — روشن — ریزیتحت برنامه

 یک بوق بلند — روشن نشدهتعریفکارت 

 — حالت فقط کارتدر  دستگاه عملکرد

 زمانمدتبا توجه به 

برای قفل، این  شدهتنظیم

LED ماندروشن می. 

 دو بوق کوتاه

خواندن کارت زمان  دستگاه درعملکرد 

 و انتظار برای ورود رمز بوسیله ریموت،

 حالت کارت و رمز در

LED شوندزن میسبز و قرمز با هم چشمک — 

 — — ایزن نیم ثانیهچشمک رمز شخصیحالت کارت و 

 — — ایثانیهیکزن چشمک رمز عمومیحالت فقط 

 کوتاهیک بوق  — — ریموت کنترل کلیدصفحهصدای 

 دو بوق کوتاه — — انجام تنظیمات با موفقیت

 یک بوق بلند — — انجام تنظیمات ناموفق

 یک بوق بلند — — ورودی نامعتبر

 سه بوق ممتد — — حالت آالرم

 ریزیبرنامه یراهنما

 ریزیوارد شدن به منوی برنامه 

 را وارد نمایید. #123456. پس از این وضعیت کد شودسبز روشن می LEDقرمز خاموش شده و  LED،  #### واردکردنبا 

                                   #     123456      #### .شودزن میسبز چشمک LEDقرمز خاموش و  LEDبا انجام صحیح این کار 

قرمز روشن و  LEDرا اشتباه وارد کنید یا به هر دلیلی ورود به منو با موفقیت انجام نشود، دستگاه یک بوق بلند زده،  رمز وروداگر 

LED شود.سبز خاموش می 

                             است. 123456 فرضپیش صورتبهرمز ورود به منو 

 ریزی کلید * را فشار دهید.جهت کنسل کردن برنامهتوجه: 

 شود. انجام مراحل ذکر شده،از چپ به راست خوانده و کدها ریزی، مراحل برنامه انجام جهت       
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 تغیر رمز ورود به منو 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو    #    تکرار رمز جدید      #        رمز جدیدوارد کردن  0   : 

 رقمی باشد. 6باید  شدهتعریفرمز  توجه:

  اتوماتیک کد کاربریپیوسته( با  طوربهها پشت سر هم )دادن کارت کدنحوه 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو    #   ها پشت سر هم در مقابل دستگاهقرار دادن کارت     1   : 

 و به ترتیب افزایش خواهد داشت.  شدهشروع 0001اتوماتیک به هر کارت نسبت داده خواهد شد و از عدد  صورتبه کد کاربری

 همان کارت خواهند بود. کدبعدی در ادامه  کدهای کاربریباشد،  شدهدادهاگر از قبل کارتی کد 

 خواهد بود. 888888فرض پیش صورتبهروی کارت  شدهاعمال رمزشود،  استفاده رمز شخصیکارت در حالت کارت و  کهدرصورتی

  دلخواه کاربریکد نحوه کد دادن کارت با 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو :    #   دلخواه کاربری کد واردکردن         قرار دادن کارت مقابل دستگاه 2     

 نواردکردمراحل فوق پس از  واردکردنبعد از  است کافیموردنظر فقط  کد کاربریچندین کارت پشت سرهم با  واردکردندر صورت 

 مربوطه وارد شوند. هایکدها و کارت #عالمت 

 :مثالعنوانبه

####      123456    #    2 0010    قرار دادن کارت اول مقابل دستگاه    ……   #  0011   #   قرار دادن کارت بعدی 

توان یرا اعالم خواهد کرد که م کد کاربریباشد، دستگاه با یک بوق بلند تکراری بودن  شدهاستفاده قبالا  کد کاربریاز  کهدرصورتی

 و به ادامه کد دادن پرداخت.وارد کرده جدید را  کد

که کارت جدید به دستگاه کد شود، دستگاه با دو بوق کوتاه، جدید بودن کارت را اعالم خواهد کرد. در صورت تکراری درصورتیتوجه: 

زین توان کارت جدید را جایگتکراری بودن کارت را اعالم کرده و میبودن کارت )کارت از قبل کد شده باشد( دستگاه با یک بوق بلند 

 کارت تکراری کرده و به ادامه کد دادن پرداخت.

 نحوه پاک کردن کاربرها 

 استفاده از خود کارت: باپاک کردن کارت 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو  مقابل دستگاه پیوسته، صورتبه هاای از کارتیا مجموعه قرار دادن کارت   30  :    # 

 :کد کاربریپاک کردن کارت با استفاده از 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو  موردنظرکد کاربری  واردکردن        31 :  #  

 مثال زیر عمل کنید: صورتبهخواهید پاک کنید می کد کاربریچندین کاربر را با استفاده از  کهدرصورتی
 ####   123456    #   31    0005  #     0011   #   0041   #   0132   #   .... 

  ها(:رمزها و پاک کردن تمامی کاربرها )کارت
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ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :  32   9999   #  

 .گرددبازمی تنظیمات و مجدد به منو برای چند لحظه خاموش شده LEDدر صورت انجام صحیح مرحله فوق هر دو 

  عملکرد دستگاهتغیر حالت 

 کارت  فقطتعریف حالت عملکرد 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :   40   #  

وان خکه رمز دسترسی عمومی تعریف گردد، این مد به حالت کارت یا رمز دسترسی عمومی تغیر خواهد کرد و کارتدر صورتیتوجه: 

 نمودن رمز دسترسی شخصی عمل خواهد کرد. به وسیله کارت یا وارد

 کارت رمز شخصیتعریف حالت عملکرد با کارت و 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :   41   #  

ریموت  توسط رمز شخصیباشد، ابتدا باید کارت توسط دستگاه خوانده شود سپس  رمزکه دستگاه در حالت عملکرد کارت و هنگامی

در حالت عملکرد عادی زن خواهند شد.های سبز و قرمز چشمکLEDکه کارت توسط دستگاه خوانده شود کنترل وارد شود. هنگامی

 ای خواهد شد.زن نیم ثانیهصورت چشمکقرمز به LEDدستگاه در این حالت، 

 عمومی دسترسی رمزتعریف حالت عملکرد فقط 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :   42   #  

 د.شخواهد  ایثانیهیکزن چشمک صورتبهقرمز  LED ،دستگاه در حالت عملکرد با پسورد دسترسی عمومی باشد کهدرصورتی

 درب از شدنب عملکرد رله و زمانمدتتغیر  نحوه 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :  5   #        موردنظر زمانمدت

قرار داد.  5را مقابل عدد  موردنظر زمانمدت است کافی. برای این کار قابل تغیر استثانیه  99تا  21بین  زمان رلهمدت

 ثانیه تغیر خواهد داد. 12دستور زیر زمان عملکرد رله را به  مثالعنوانبه

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :  510   #  

رله  ،زدن مجددکارت شود و با و درب باز می کرده عملرله  ،زدن، با کارت (#599) ثانیه تنظیم شود 99 زمانمدتاگر توجه: 

 قطع و درب بسته خواهد شد.

  دسترسی عمومی رمزنحوه تغیر 

ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :  6 تکرار رمز عبور جدید     #      رمز عبور جدید  # 

 رقمی باشد. 6رقم و حداکثر  4تواند حداقل است. رمز عبور می نشدهتعریفهیچ رمز عبور دسترسی  فرضپیشدر حالت 

 توان از کد زیر استفاده نمود:رمز عبور می )پاک کردن(جهت غیرفعال نمودن
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ریزیبرنامهپس از وارد شدن به منو   :  6    #   #                                      

 ود.نیز فشرده ش #کلید  ،ریموت کنترل وسیلهبهرمز عبور  نمودن واردباید پس از  دستگاه، جهت عملکرد عبور رمزپس از تنظیم 

 )نحوه تغیر پسورد کارت)فقط در حالت کارت و پسورد 

دادن کارت مقابل دستگاه قرار (LED سبز روشن)  * سبز و قرمز(   #    واردکردن پسورد قدیمی    LED زن :چشمک ) 

واردکردن پسورد جدید      #    #  تکرار پسورد جدید  

 است. 888888توجه: رمز پیش فرض کارت 

 ورتص ینادر غیر  انجام شوند، دستگاه با دو بوق کوتاه تغیر صحیح پسورد را اعالم خواهد کرد. یدرستبهمراحل فوق  کهیدرصورت

 دستگاه با یک بوق بلند عدم موفقیت در تغیر پسورد را اعالم خواهد کرد.

کنند، زن میسبز و قرمز شروع به چشمک LED، ابتدا کارت را مقابل دستگاه قرار داده، رمزجهت باز شدن درب در حالت کارت و 

 را فشار دهید. #رمز عبور مربوط به کارت را وارد کرده و کلید 

 تنظیمات کارخانه نحوه بازگشت به 

قرار دهید سپس برق دستگاه را وصل کرده و بعد از شنیدن  (            ) 3و  2روی پایه را  J1برق دستگاه را قطع کرده، جامپر 

 .یدبازگردان (             )اولیهرا به حالت  JP1صدای دو بوق کوتاه جامپر 

ی هاگشت و اطالعات کاربران )کارت بازخواهدبا انجام مراحل فوق فقط تنظیمات دستگاه و رمز ورود به منو به حالت کارخانه توجه: 

 ها( پاک نخواهند شد.کارت رمزکد شده و 

 دستگاه یبند یمس

 (خوان جانبیکارتپین )سوکت  5 سوکت پین )سوکت اصلی( 7سوکت 

 DC+12V  قرمز DC+12V  قرمز

 GND مشکی GND مشکی

 NC زرد

 های خروجی رلهپایه

 D0 (ویگند ورودی) سبز

 D1 (ویگند ورودی) سفید COM سفید

 LEDبازر /  آبی NO آبی

 Open سبز
  Exitخروجی اتصال کلید فشاری 

 GND سبز
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 راهنمای سریع تنظیمات

 ریزیورود به منوی برنامه

 (123456 : فرض)رمز پیش
####  123456   # 

 #  تکرار رمز جدید    #   رمز جدید   0   #  123456  #### تغیر رمز ورود به منو

 کدپیوسته با  طوربهها نحوه کد دادن کارت

 اتوماتیک کاربری
ها پشت سر هم در مقابل دستگاه قرار دادن کارت     1   #  123456  #### # 

کد کاربری  واردکردن  قرار دادن کارت مقابل دستگاه   2   #  123456  #### دلخواه کاربریکد نحوه کد دادن کارت با      # 

ها مقابل دستگاهقرار دادن کارت   30   #  123456  #### پاک کردن کارت با استفاده از خود کارت   # 

کد کاربریپاک کردن کارت با استفاده از  موردنظرکد کاربری  واردکردن       31   #  123456  ####  # 

ها(رمزها و پاک کردن تمامی کاربرها )کارت  ####  123456   #  32   9999   # 

رمزتعریف حالت عملکرد با کارت یا   ####  123456   #  40  # 

کارت رمزتعریف حالت عملکرد با کارت و   ####  123456   #  41  # 

رمزتعریف حالت عملکرد فقط   ####  123456   #  42  # 

عملکرد رله زمانمدتنحوه تغیر  موردنظر زمانمدت   5  #   123456  ####     # 

دسترسی عمومی رمزنحوه تغیر   #  تکرار رمز عبور جدید   #   رمز عبور جدید   6  #   123456  #### 

نمودن رمز عبورنحوه غیرفعال   ####  123456   #  6   #   # 

کارت)فقط در حالت کارت و  رمزنحوه تغیر 

 پسورد(

:LED سبز روشن) * دادن کارت مقابل دستگاه قرار ( روشن           قدیمی رمزواردکردن    

سبز و قرمز(  # LED زن :چشمک )    جدید رمزواردکردن       #   جدید رمزتکرار     # 

 

 کنید. 123456رمز جدید را جایگزین  ،اید جهت ورود به منو تنظیماتدر صورتیکه رمز ورود به منو را تغیر دادهتوجه: 


