Czytnik kluczy elektronicznych
z pastylk¹ Dallas

Informacje ogólne
W urz¹dzeniu wykorzystywane s¹ klucze zwyk³e, którymi pos³uguj¹ siê u¿ytkownicy oraz
klucz Master umo¿liwiaj¹cy wprowadzanie i kasowanie kluczy zwyk³ych u¿ytkowników.
Czytnik obs³uguje 1 klucz typu Master i 508 kluczy zwyk³ych. Produkowany jest w dwóch
wersjach: przystosowany do wspó³pracy z elektrozaczepem lub z zamkiem
elektromagnetycznym. Urz¹dzenia ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ wersj¹ programu, dla zamka
jest to wersja A, dla elektrozaczepu wersja B (numer wersji widoczny jest na naklejce
umieszczonej na jednym z uk³adów scalonych czytnika).

Odczyt klucza.
Klucz nale¿y przy³o¿yæ do czytnika przesuwaj¹c go jednoczenie do krawêdzi czytnika i
lekko dociskaj¹c. Kontroler dokonuje odczytu numeru seryjnego klucza i porównuje go z
numerami znajduj¹cymi siê w pamiêci. Je¿eli odczytany numer odpowiada jednemu z
zaprogramowanych numerów kontroler kontroler dokonuje otwarcia elektrozaczepu lub
zamka elektromagnetycznego na czas okrelony w trakcie programowania (standardowo
ok. 5 s.), sygnalizuj¹c otwarcie drzwi czterema krótkimi sygna³ami dwiêkowymi i
wygaszeniem diody wiec¹cej (dioda ta nie jest widoczna na zewn¹trz kasety rozmównej).
Je¿eli u¿yty klucz nie uprawnia do odblokowania wejcia stan ten bêdzie sygnalizowany
seri¹ krótkich sygna³ów d¿wiêkowych i mruganiem diody LED, zamek elektromagnetyczny
lub elkektrozaczep nie zostanie uruchomiony.

Definiowanie klucza MASTER
Klucz master s³u¿y do dodawania i usuwania u¿ytkowników, programowania czasu otwierania
drzwi oraz blokowania czytnika. W czytniku mo¿e byæ zdefiniowany tylko jeden klucz typu
MASTER. Jednoczenie z nadaniem uprawnieñ klucza typu MASTER mo¿na zaprogramowaæ
czas otwarcia elektrozaczepu. Aby zaprogramowaæ klucz typu master nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:
1. w³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia.
2. zewrzeæ zworê MASTER na p³ytce czytnika (np. zak³adaj¹c jumper)
3. do czytnika przy³o¿yæ klucz, któremu nadane zostan¹ uprawnienia MASTER, zapamiêtanie
nowego klucza czytnik potwierdzi krótkim sygna³em dwiêkowym.
4. je¿eli nie bêdzie modyfikowany czas otwarcia zamka (opisany w nastêpnym punkcie)
zdj¹æ usun¹æ zworê MASTER

Programowanie czasu otwarcia
Czytnik umo¿liwia programowanie czasu otwierania elektrozaczepu, standardowo czas
ten wynosi 1s. Czas ten mo¿na regulowaæ w zakresie 1...10s, a jego programowanie
odbywa siê wraz z procedur¹ definiowania klucza MASTER. Do zaprogramowania czasu
otwarcia zamka elektromagnetycznego wykorzystywany jest przycisk otwierania drzwi,
je¿li nie jest on wykorzystywany pod zaciski Z+, 4 nale¿y pod³¹czyæ dowolny przycisk
zwierny.
Aby zmieniæ czas pracy elektrozaczepu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1. po zaprogramowaniu klucza MASTER
2. wcisn¹æ przycisk- czas otwarcia zostanie zwiêkszony o 1s. Wciskaj¹c przycisk odpowiedni¹
liczbê razy ustawiæ wymagany czas dzia³ania zamka
3. zdj¹æ zworê MASTER

Uwaga!
Po przekroczeniu czasu 10s. czytnik automatycznie ustawi minimalny czas dzia³ania zamka
(1s.) co potwierdzone zostanie d³ugim sygna³em dwiêkowym.

Wejcie w procedurê dodawania i usuwania kluczy u¿ytkowników.
Aby wejæ w procedurê nale¿y przy³o¿yæ do czytnika klucz MASTER na czas ok. 5 s.
Wejcie w procedurê zostanie potwierdzone pojedynczym, d³ugim sygna³em dwiêkowym.
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Dodawanie nowego u¿ytkownika
Instalator pos³uguj¹c siê kluczem MASTER mo¿e dodaæ lub usun¹æ klucze u¿ytkowników.
Ay tego dokonaæ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1.wejæ w tryb dodawania i usuwania u¿ytkowników
2.przy³o¿yæ do czytnika wprowadzany klucz. Jego numer zostanie dopisany do pamiêci
(o ile nie zosta³ wczeniej zaprogramowany), co zostanie potwierdzone przez dwa krótkie
dwiêki
3.operacjê powtórzyæ ze wszystkimi dodawanymi kluczami.
4.po zakoñczeniu wprowadzania kluczy przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 5 s. Czytnik
opuci tryb programowania, co zostanie potwierdzone d³ugim sygna³em dwiêkowym.

Uwaga!
Je¿li przekroczona zostanie dopuszczalna liczba kluczy mo¿liwych do zaprogramowania
(508) czytnik samoczynnie wyjdzie z trybu programowania sygnalizuj¹c t¹ operacjê czterema
krótkimi sygna³ami dwiêkowymi.

Usuwanie u¿ytkowników
Wprowadzonych u¿ytkowników mo¿na usun¹æ z systemu na dwa sposoby.
Je¿eli instalator jest w posiadaniu klucza, któremu maj¹ zostaæ cofniête uprawnienia nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce operacje:
1.wprowadziæ czytnik w tryb programowania
2.na chwilê przy³o¿yæ kasowany klucz do czytnika, urz¹dzenie rozpozna, ¿e numer klucza
znajduje siê ju¿ w pamiêci, co zostanie potwierdzone dwoma sygna³ami dwiêkowymi
3.przy³o¿yæ klucz Master na czas ok. 4 s.
4.ponownie przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 10 s aby wyjæ z procedury
Je¿eli instalator nie posiada klucza, który zamierza usun¹æ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoci:
1.wprowadziæ czytnik w tryb programowania
2.je¿eli pod zaciski Z+, 4 nie jest pod³¹czony przycisk otwierania drzwi, pod³¹czyæ w to
miejsce dowolny przycisk zwierny.
3.w licie u¿ytkowników odszukaæ numer klucza, który ma zostaæ usuniêty
4.nacisn¹æ przycisk iloæ razy odpowiadaj¹c¹ odczytanemu numerowi klucza.
5.do czytnika przy³o¿yæ klucz Master na czas ok. 4s.
5.ponownie przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 10 s aby wyjæ z procedury

Blokowanie zamka
Do blokowania zamka s³u¿y klucz z uprawnieniami administratora. Jego przy³o¿enie do
czytnika umo¿liwia zablokowanie zamka, po wykonaniu tej operacji nie jest mo¿liwe jego
otwieranie przez klucze u¿ytkowników. Odblokowania zamka nastêpuje po ponownym
przy³o¿eniu do czytnika klucza administratora.

Definiowanie klucza administratora.
Aby zaprogramowaæ klucz administratora nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1.wejæ w tryb programowania programowania u¿ywaj¹c do tego klucz MASTER.
2.wcisn¹æ przycisk otwierania drzwi lub przycisk pod³¹czony do zacisków Z+, 4 na czas
5 s. Czytnik potwierdzi wejcie w tryb programowania klucza administratora sygna³ami
dwiêkowymi- jednym krótkim i jednym d³ugim.
3.przy³o¿yæ do czytnika klucz, któremu nadane zostan¹ uprawnienia administratora.
4.je¿eli klucz ten zosta³ zdefiniowany wczeniej jako klucz administratora zostanie on
usuniêty z listy kluczy o tym poziomie uprawnieñ, je¿li nie zostanie do tej listy dopisany.
5.Ponownie wcisn¹æprzycisk otwierania drzwi na czas ok. 5 s.
6.wyjæ z trybu programowania (przez przy³o¿enie do czytnika klucza MASTER)
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Opis zacisków

TM
GND
X1
JP

12V AC
Zasilanie zwory elektromagnetycznej
Otwieranie drzwi wewnêtrznym przyciskiem- odbywa siê przez
podanie na wejcie dodatniego napiêcia (np. z zacisku Z+).
Zacisk '+' czytnika Touch Memory
Zacisk '-' czytnika Touch Memory
Z³¹cze testowe
s³u¿y do programowania klucza typu Master. Na czas programowania nale¿y
na³o¿yæ zworê, po wprowadzeniu klucza do pamiêci zworê t¹ nale¿y zdj¹æ.

TM
GND

V1, V2
Z+, Z4

V2V1 Z- Z+ 4 3

JP

LED
X1

Rys 1. P³ytka czytnika kluczy elektronicznych

V2
V1

12 V

220 V

ZZ+
4

Elektrozaczep lub
zamek elektromagnetyczny

3

Zaciski w kasecie
elektroniki

T
E

Czytnik kluczy
Dallas
Przycisk otwierania
drzwi

Rys. 2 Pod³¹czenie czytnika kluczy elektronicznych
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