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תכונות

.110mA-80זרם ,12-24v DC /9-18v ACמתח עבודה 1.

.כרטיסי קרבה שונים להפעלה/קודים2000עד 2.

.      אפשרות חיבור להפעלת  פעמון דלת3.

(.שניות01-99)זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות  4.

.שלט/חיבור לחצן חיצוני 5.

.LATCHמצב . כרטיס/י קוד "שינוי מצב ממסר ע6.

(.IP-65תקן )מוגן מים  7.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

קודן פתיחת דלת משולב קורא קרבה

Pk - 9

הוראות התקנה והפעלה

שינוי קוד טכנאי

.נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק-123456#*הקש קוד טכנאי 1.

נורית ירוקה תדלוק  - 0הקש 2.

#ושוב קוד טכנאי חדש ו #ו ??????הקש קוד טכנאי חדש 3.

*ליציאה הקש 4.

'  מס

פעולה

י שניהם  "להפעלה ע, הגדרת תג ושיוך קוד: דוגמא

תא' מס קרב כרטיס כניסה לתכנותליציאה

(שניות4ברירת מחדל )כיצד מתכנתים זמן פתיחה 

.נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק-123456#*הקש קוד טכנאי 1.

נורית ירוקה תדלוק  - 4הקש 2.

#ו  1-99הקש זמן ממסר 3.

*ליציאה הקש 4.

ישנם שלוש אפשרויות לבצע פתיחה של הממסר  

.נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק-123456#*הקש קוד טכנאי 1.

(.  ברירת מחדל)#ו32י תגים או קוד         לחץ  "הפעלה ע

#ו  30י תגי קרבה בלבד   לחץ  "הפעלה ע

#ו31י תג וקוד יחד         לחץ  "הפעלה ע

(.הנורית תחזור להאיר באדום קבוע)*ליציאה מתכנות לחץ 2.

שניהם יחד/ קודן / הגדרת עבודה עם תג 

קרב  

כרטיס

הכנס

קוד אישי

ליציאה

#-לפתיחת דלת יש לקרב את התג ולאחר להקיש קוד ו

י שניהם"שיוך קוד הפעלה לתג קרבה לפתיחת דלת ע

יש לתכנת תג וקוד אישי משויך( 31#" )תג קרבה וקוד" להפעלה ע"לאחר שהגדרנו 

-3-

הכנס שוב

קוד אישי

*123456#   1   1#        #   **   *        ???? # ????#  *       



-1-

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

N.C

COM

N.O

OPEN

GND

DC 12V

D1

D0

BELL

BELL 

AC 12V

AC 12V לחצן

יציאה

12V AC

אלקטרו 

מגנט

+

-

+ -

ACחיבור מנעול חשמלי לשנאי 

DCחיבור אלקטרו מגנט לשנאי 

N.C

COM

N.O

OPEN

GND

DC 12V

D1

D0

BELL

BELL 

AC 12V

AC 12V

12V DC

מנעול  

חשמלי

+

תרשים חיבורים

(לפי מספר תא)כיצד מתכנתים קוד או תג קרבה לפתיחת דלת 

.נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק-123456#*הקש קוד טכנאי 1.

נורית ירוקה תדלוק  - 1הקש 2.

#ו ( 1-2000)הקש תא לאכסון קוד 3.

(1234קוד הפתיחה לא יכול להיות )#ו ????הקש קוד חדש 4.

(3ניתן להגדיר תגים ברצף ראה דוגמא )#ולחץ או קרב את תג הקרבה

**ליציאה הקש 5.

פעולה' מס

1הגדרת קוד לפתיחת דלת בתא : 1דוגמא 

* 123456 #         1       1 #       xxxx #      **       
תא' מס קוד חדש כניסה לתכנותליציאה

פעולה' מס

1הגדרת תג קרבה לפתיחת דלת בתא : 2דוגמא 

* 123456 #         1       1 #              #        **       
תא' מס כניסה לתכנותליציאה קרב תג

-2-

(התגים יוכנסו לתאים בסדר עוקב)הגדרת מספר תגים ברצף : 3דוגמא 

* 123456 #   1       1    # **       
תא' מס כניסה לתכנותליציאה קרב תג (2תא )קרב תג  (3תא )קרב תג 

תג מתא מסוים/מחיקת קוד

מחיקת תג משתמש באמצעות התג עצמו

(חזרה לברירת מחדל למעט קודים ותגים)איפוס הגדרות 

נתק את מתח ההזנה1.

#החזק את מקש ה 2.

החזר מתח והמתן לנורית אדומה מהבהבת3.

123456קוד הטכנאי ישוב להיות 4.

.נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק-123456#*הקש קוד טכנאי 1.

נורית ירוקה תדלוק  -2הקש 2.

#ו ( 1-2000) הקש תא למחיקת קוד או תג 3.

**ליציאה הקש 4.

.נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק-123456#*הקש קוד טכנאי 1.

נורית ירוקה תדלוק  -2הקש 2.

#קרב את התג            והקש 3.

**ליציאה הקש 4.

.נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק-123456#*הקש קוד טכנאי 1.

נורית ירוקה תדלוק  -2הקש 2.

#ו 0000הקש 3.

**ליציאה הקש 4.

מחיקת כל הקודים והתגים

!שים לב 

יש למחוק תחילה את הקוד הישן מהתא בו הוא נמצאלהחלפת קוד קיים 

( כרטיס/או תג)ולאחר יש לתכנת קוד חדש 

פעולה' מס


