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עם חיישן לתאורת אינפרה2Mמצלמה •

לבקרות מנוהלותWIEGANDתומך בפרוטוקול •

שני ממסרים שונים עבור פתיחת דלת•

12V DCמתח עבודה •

X 180 X 30 mm 80: מידות•

MEGA 220 SIP / MEGA 210 SIP
,  IPעבור שלוחה במרכזיית SIPפנל דלת 

.  ואפליקציה בניידSIPמסכי 
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!מומלץ לבצע מראש::        שים לב

(  לחיוג שיחת וידאו לניידים)לאפליקציה במידה ומוצר זה מיועד לחיבור 

כדי לפתוח חשבון משתמש, של הפנל ומייל של הלקוח לחברהMAC-יש לשלוח את ה

מפרט טכני

IP-65פנל מתכתי מואר עמיד לתנאי חוץ •

120°מצלמה רחבה •

.ללא צורך בשנאיPOEמאפשר חיבור •

IPמתחבר לכל מרכזיית SIPפרוטוקול •

ONVIFתומך בממשק •
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:מקרא

-----------------------------------------------------------------------------------תרשים חיבורים 

------------------------------------------------------------------------------------הוראות התקנה 

-------------------------------------------IPעדכון גרסה וקבלת כתובת , כניסה לתכנות ברשת

----------------------------------------------------------הגדרת קוד לפתיחת דלת ולחצן קריאה 

-----------------------------------------------------הגדרת ממסרים לפתיחת דלת ולחצני יציאה

-----------------------------------------------------------------------------הגדרת כרטיסי קרבה 

----------------------------------------------------------------------IPהגדרות חיבור למרכזיות  
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תרשים חיבורים

-
+

מתח הזנה
12V/DC

WIEGANDחיבור למערכת 
(GNDיש לחבר גם )

12V DC

חיבור מנעול חשמלי

שנאי

לחצן יציאה חיבור 

2-ו1ממסר של 

NC

COM

NO

2ממסר 

1ממסר 

NC
COM
NO

GND
DOOR A
DOOR B

GND
12V

אין לחבר מוצר  : שים לב

+POEזה באמצעות מתג 

WIEGAND  WG D0 , WG D1 X

חיבור לרשת
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!חשוב

.  יש להעביר את הכבילה דרך המכסה האחורי

.  במידה ולא יותקן המכסה האחורי המוצר אינו מוגן מים

אין אחריות על פנל בחדירת מים במידה ולא הותקן כראוי

התקן את הבסיס על הקיר
חבר את ארבעת 

הברגים בגב הפנל

מקם את הפנל וסגור את 

הברגים בחלק התחתון

שקע מיקום הברגים

פנל חיצוני

גובה מצלמה 

.מ"ס150מומלץ 
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.סדר הגידים המומלץ להתקנה
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IPקבלת כתובת 

כניסה למצב תכנות-שניות 10הקש על לחצן הפעמון למשך 1.

IPהאזן להודעה קולית של כתובת ה 2.

(DHCP-בהראוטרי "הכתובת הוגדרה ע)של הפנל IP-העתק את כתובת ה3.

כניסה לתכנות לפנל באמצעות רשת

.של הפנלIP-פתח ממשק דפדפן במחשב ורשום את כתובת ה1.

(admin)וסיסמא ( admin)הכנס שם משתמש 2.

כניסה להגדרות  Loginולחץ על 3.
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Upgrade Basicעדכון גרסה לפאנל 

Firmware Version-בדוק את הגרסה הרשומה ב1.

וודא כי ברשותך הגרסה המעודכנתwww.palwintec.comכנס לאתר 

במידת הצורך הורד גרסה מהאתר לחץ על בחירת קובץ וטען את הגרסה2.

לאישור Submitלחץ על 3.

Reset to factory settings-בSubmitבסיום לחץ על 4.
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Intercom Basic–מסכים מצלצלים/ הגדרת טלפונים 

Push Buttonשל המסכים IP-הגדר כתובת ה1.

לאישור ההגדרותSubmitלחץ על 2.

4

▪▪▪"  יותר"לחץ על 1.

"מצב"כנס ל2.

המופיע על המסךIP-רשום את כתובת ה3.

i

במסכיםIPקבלת כתובת 
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Intercom  Relay–הגדרות ממסרים לפתיחת דלת 

.1Relay Typeהיפוך מצב ממסר מ-NOל-NC לכל ממסר בנפרד(Default state)

.2Relay Delay הגדרת זמן פעולת ממסרים(A,B )  לפתיחת דלת

.3DTMF Optionהגדרת מספר ספרות לפתיחת דלת

.4DTMF (כאשר מגדירים סיפרה אחת)הגדרת סיפרה לפתיחת דלת

לאישור Submitלחץ על 5.
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Intercom Input–הגדרת לחצני יציאה לכל ממסר

Input Serviceבחלונית Enabledבחר 1.

(הפעלת לחצן בקצר)Trigger Optionבחלונית Lowבחר 2.

Open relayבחלונית Aי לחצן יציאה "בחירת ממסר שיפעל ע3.

לאישור Submitלחץ על 4.

Input Aלחצן יציאה 

Input B-במידה וקיים לחצן יציאה נוסף יש לחזור על הפעולות ל
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Intercom  Card Setting–הגדרות תגי קרבה  

.מ להזין תגים“לאישור עApplyולחץ ( Card Issuing)העבר ל Card Status-ב1.

.וקרב את התג לפאנל Obtainלחץ 2.

IC Key Code-מס התג ירשם אוטומטית בשורת ה3.

Door Card Managementהתג ירשם בטבלת ה Addלחץ 4.

Applyולחץ ( Normal)העבר חזרה ל Card Status-ב5.
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IPAccount-Basicהגדרות פנל לחיבור למרכזית 

(חשבון פעיל)Account Activeבחלונית Enabledבחר 1.

Display Labelהכנס את מספר שלוחת הפנל בחלונית 2.

Display Nameהכנס את שם השלוחה או את מספר בחלונית 3.

Register Nameהכנס את שוב את מספר השלוחה בחלונית 4.

Usernameהכנס את שם השלוחה בחלונית 5.

Passwordהכנס את סיסמת השלוחה בחלונית 6.

של המרכזייהIPאו כתובת ה ( מרכזיה)הכנס את שם השרת 7.

נתונים אלו התקבלו מספק המרכזייה: שים לב

Intercom Basic–הגדרת שלוחות מצלצלות 

Push Buttonהגדר שלוחות מצלצלות 1.

לאישור Submitלחץ על 2.
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