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WSTÊP
Prox Verde to urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce zbudowanie systemu kontroli przejœæ. W po³¹czeniu z elektrozaczepem tworz¹ bezdotykowy zamek elektroniczny. Ponadto mog¹ sterowaæ innymi urz¹dzeniami elektrycznymi np: otwieraæ bramy, za³¹czaæ komputery, kopiarki, silniki elektryczne itp. W ka¿dym z zastosowañ wystarczy zbli¿yæ specjalny identyfikator do czytnika na odleg³oœæ ok. 10 cm, aby urz¹dzenie wykona³o powierzone mu zadanie.
Elementem wykonawczym urz¹dzeñ jest wewnêtrzny przekaŸnik, który mo¿e pracowaæ w trybie monostabilnym (otwieraj¹c drzwi), bistabilnym (za³¹cz/wy³¹cz) lub w specjalnym trybie „otwarte/zamkniête” .
Je¿eli posiadasz urz¹dzenie PROX 100 Verde, czytaj tylko fragmenty instrukcji na szarym tle
CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZEÑ

PROX 100 Verde

PROX 402 Verde

• obs³uga 100 identyfikatorów

• obs³uga 407 identyfikatorów

• programowanie kart¹
MASTER

• programowanie kart¹ MASTER
lub programem MASTER

• dostêpna wersja hermetyczna

• dostêpna wersja hermetyczna
• mo¿liwa wspó³praca z programem DOORS
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KARTY I INNE IDENTYFIKATORY
Najpopularniejszym identyfikatorem jest karta elektroniczna. Powszechne te¿ s¹ inne formy np: breloki,
identyfikatory na taœmach przylepnych (do kontroli ruchu towarowego) itp. Identyfikatory te posiadaj¹
unikalny kod cyfrowy. Liczba kombinacji tego kodu jest astronomiczna. Na karty mo¿na nadrukowaæ imiê,
nazwisko, zdjêcie oraz inne dane za pomoc¹ specjalnych drukarek do kart (np. w firmie CORRAL PL).
Najprostszym sposobem personalizacji jest w³o¿enie karty do przeŸroczystego pokrowca
z wydrukowanymi danymi na osobnej kartce. Do karty mo¿na przykleiæ klips i nosiæ j¹ na ubraniu.
Mo¿na spotkaæ wiele nazw okreœlaj¹cych identyfikatory np: transpondery, karty zbli¿eniowe, karty RFID.
Wszystkie w momencie zbli¿enia do czytnika uzyskuj¹ energiê i przekazuj¹ kod polem elektromagnetycznym.
Uwaga! Z czytnikami Prox Verde wspó³pracuj¹ identyfikatory standardu EM 125 kHz (Unique)
S£OWNICZEK
W niniejszej instrukcji dla u³atwienia bêdziemy siê odwo³ywaæ do poni¿szych sformu³owañ.
Identyfikator lub Transponder
Elektroniczna karta lub brelok systemu Prox.
Karta Master
Identyfikator (najczêœciej jako karta) umo¿liwiaj¹cy programowanie ka¿dego urz¹dzenia Prox Verde.
Program Master
Program umo¿liwiaj¹cy programowanie czytników Prox Verde 402 z poziomu PC..
Sygna³
Krótki dŸwiêk bipera i migniêcie LED w kolorze zielonym.
Alarmowanie
20 krótkich sygna³ów bipera, przypominaj¹cych o koniecznoœci zamkniêcia drzwi.
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Praca w trybie monostabilnym
W tym trybie przekaŸnik jest w³¹czony tylko przez zaprogramowany czas.
Praca w trybie bistabilnym
W tym trybie przekaŸnik jest w³¹czony do ponownego zbli¿enia identyfikatora.
Praca w trybie “otwarte / zamkniête”
Tryb ten umo¿liwia wejœcie do pomieszczenia bez karty w okreœlonych przedzia³ach czasu
(np. w godzinach obs³ugi klientów).
Sygna³ b³êdu
Trzy dŸwiêki bipera o ró¿nej wysokoœci tonu.
Arkusz u¿ytkowników
Lista zaprogramowanych identyfikatorów z kolejnymi numerami i nazwami u¿ytkowników. Arkusz ten nale¿y na bie¿¹co uaktualniaæ w przypadku kasowania identyfikatorów z pamiêci urz¹dzenia lub programo wania nowych. Zaprogramowanie do pamiêci czytnika Prox Verde kolejnego identyfikatora, wi¹¿e siê
z dopisaniem do arkusza u¿ytkowników (na koñcu) nowego u¿ytkownika.
Uwaga! Nale¿y wiedzieæ, ¿e wykasowanie dowolnego identyfikatora z pamiêci urz¹dzenia spowoduje powstanie w niej luki (wolnego miejsca), która w przysz³oœci zostanie wype³niona przez pierwszy dopisywany do pamiêci identyfikator. Jeœli takich miejsc w pamiêci jest wiêcej, to nowe identyfikatory bêd¹ zapisywane, zape³niaj¹c w pierwszej kolejnoœci wolne miejsca najbli¿sze pierwszemu z arkusza u¿ytkowników.
SCHEMATY DZIA£ANIA PROX 402 VERDE
Czytniki Prox 402 Verde s¹ urz¹dzeniami bardzo uniwersalnymi, poniewa¿ u¿ytkownik
ma mo¿liwoœæ zaprogramowania jednego z dwóch nastêpuj¹cych schematów dzia³ania:
(A) Autonomicznego
(B) On-line w po³¹czeniu z buforem V2 (w wersji VERDE nie ma zastosowania)
(C) Autonomicznego z transmisj¹ danych do bezpoœredniej wspó³pracy z programem DOORS
.
Szczegó³y patrz rozdzia³ U¯YTKOWANIE
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TRYBY PRACY CZYTNIKA
Urz¹dzenia Prox Verde mog¹ pracowaæ w jednym z trzech trybów pracy,
1. Monostabilnym
2. Bistabilnym
3. „Otwarte/Zamkniête”
– co znacznie poszerza zakres jego zastosowañ.
Szczegó³y patrz rozdzia³ U¯YTKOWANIE.
PIERWSZE URUCHOMIENIE
Nowe urz¹dzenie nie posiada w pamiêci ¿adnego transpondera. Po pod³¹czeniu zasilania sygnalizuje to
szybkim pulsowaniem LED w kolorze czerwonym oraz wysy³anym co 1sek. sygna³em. Pierwszy przy³o¿ony transponder zostaje wpisany do pamiêci jako Master. Potwierdzeniem tego jest dwukrotny sygna³. Po up³ywie 5 sekund urz¹dzenie przechodzi do normalnego stanu pracy (LED w kolorze czerwonym
œwieci). Kolejna karta przy³o¿ona do czytnika w ci¹gu tych 5 sekund zostanie wpisana do pamiêci
jako druga karta Master. W tej sytuacji urz¹dzenie przechodzi do normalnego stanu pracy natychmiast po podaniu potwierdzenia wpisania drugiego transpondera. Jak widaæ urz¹dzenia mog¹ posiadaæ
dwie karty Master. Ponadto karty te nie s¹ jednoznacznie przypisane do danego czytnika Prox Verde.
Mo¿na je wielokrotnie usuwaæ z pamiêci i na ich miejsce wpisywaæ nowe.
U¯YTKOWANIE
Sposób u¿ytkowania urz¹dzenia serii Prox zale¿y od wyboru schematu dzia³ania urz¹dzenia.
Prox – jako urz¹dzenie autonomiczne (dotyczy Prox 100 Verde, Prox 402 Verde)
Po zbli¿eniu wprogramowanego identyfikatora otrzymujemy sygna³ potwierdzaj¹cy mo¿liwoœæ wej6

œcia (uruchomienie urz¹dzenia wykonawczego, na przyk³ad elektrozaczepu). Po zbli¿eniu nie wprogramowanego identyfikatora czerwony LED przez 5 sekund szybko miga. W tym czasie czytnik
nie rozpoznaje ¿adnych identyfikatorów. Przerwa ta stanowi element systemu antyskaningowego.
Prox – jako urz¹dzenie pracuj¹ce on-line z buforem (w wersji VERDE nie ma zastosowania)
Prox – jako urz¹dzenie autonomiczne z transmisj¹ danych (dotyczy Prox 402 Verde)
Po zbli¿eniu wprogramowanego identyfikatora zostanie w³¹czony elektrozaczep. Potwierdzaj¹cy to
sygna³ otrzymamy, tylko w przypadku, gdy dane zdarzenie zostanie zarejestrowane w komputerze..

Na codzienne u¿ytkowanie czytnka Prox Verde równie¿ ma wp³yw tryb pracy przekaŸnika wyjœciowego,
steruj¹cego urz¹dzeniem wykonawczym.
Monostabilny tryb pracy przekaŸnika (zalecane zastosowanie – otwieranie drzwi)
W tym przypadku zbli¿enie wa¿nego identyfikatora powoduje, w³¹czenie przekaŸnika (LED zielony
œwieci), na czas okreœlony (zaprogramowany) przez u¿ytkownika. W przypadku zastosowania czujnika
otwarcia drzwi, niedomkniêcie ich przed up³ywem czasu (równie¿ ustalonego przez u¿ytkownika,
wywo³a przypominaj¹ce o tym alarmowanie.
Ponadto przy pracy Prox 402 Verde w schemacie dzia³ania C, niedomkniêcie drzwi
po zakoñczeniu tego¿ alarmowania spowoduje wygenerowanie i przes³anie do PC zdarzenia
informuj¹cego o takim fakcie. Mo¿liwe to bêdzie jednak po spe³nieniu warunku jakim jest dopisanie
do bazy danych w PC u¿ytkownika o kodzie identyfikatora „A469C246A2A76C” oraz odpowiednim
nazwaniu danego zdarzenia (np. drzwi nie zosta³y domkniête”).
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Bistabilny tryb pracy przekaŸnika (zalecane zastosowanie – za³¹czanie i wy³¹czanie
urz¹dzeñ elektrycznych)
W tym przypadku zbli¿enie wa¿nego identyfikatora powoduje, w³¹czenie przekaŸnika (zapalenie LED
w kolorze seledynowym), na czas nieokreœlony (do momentu wy³¹czenia przekaŸnika przez u¿ytkownika
np. przez zbli¿enie uprawnionego identyfikatora).
„Otwarte/Zamkniête” (zalecane zastosowanie – otwieranie drzwi w biurach, urzêdach)
Korzystanie z tego trybu pracy przekaŸnika wymaga ustawienia czytnika Prox Verde w schemat
dzia³ania (A) Autonomiczny. Niezbêdne jest równie¿ zastosowanie czujnika kontaktronowego
oraz elektrozaczepu z pamiêci¹.
W praktyce dzia³anie systemu sprowadza siê do tego, ¿e osoba, która zbli¿y wprogramowany identyfikator do czytnika Prox Verde przy drzwiach zamkniêtych, wprowadza go w stan „Otwarte”, umo¿liwiaj¹c dostêp do danego pomieszczenia innym osobom (np. petentom) bez koniecznoœci zbli¿ania identyfikatora.
Wprowadzenie czytnika w stan „Zamkniête” wymaga zbli¿enia wprogramowanego identyfikatora do czytnika przy drzwiach otwartych.
PROGRAMOWANIE

Opis funkcji
Funkcja 1.

wpisywanie nowych identyfikatorów (AC)* .

Funkcja 2.

ustawianie czasu pracy przekaŸnika TP (do 25 sek.) oraz maksymalnego czasu otwarcia
drzwi TD (do 25 sek.) bez alarmowania (czasy TP i TD obowi¹zuj¹ tylko przy pracy
w trybie monostabilnym) (ABC)*
.

Funkcja 3.

ustalenie trybu pracy przekaŸnika (wybór miêdzy monostabilnym, bistabilnym (ABC)*
lub „otwarte/zamkniête” (A)*
8

Funkcja 4.
Funkcja 5.
Funkcja 6.
Funkcja 7.
Funkcja 8.

selektywne usuwanie identyfikatora (poprzez podanie n-ru z arkusza u¿ytkowników) (AC)* .
pusta.
usuwanie identyfikatorów Master (z mo¿liwoœci¹ wpisania nowych) (ABC)* .
pusta.
usuwanie wszystkich identyfikatorów u¿ytkowych (AC)* .

Funkcja 9.
Funkcja 10.
Funkcja 11.

pusta.
ustalenie jednego z trzech schematów dzia³ania urz¹dzenia (autonomicznego, wspó³pracuj¹cego on-line z buforem lub autonomicznego z transmisj¹ danych) (ABC)*
orientowanie czytnika (na wejœciowy lub wyjœciowy) (BC)* .

Funkcja 12.

programowanie trybu „wstêp wolny” (ABC)* .

* literki A oraz C okreœlaj¹ dostêpnoœæ danej funkcji w wybranym schemacie dzia³ania (patrz SCHEMATY DZIA£ANIA PROX 402 VERDE (schemat B nie ma zastosowania).

Wybieranie funkcji
Zale¿nie od numeru funkcji, któr¹ chcemy wybraæ, przyk³adamy identyfikator Master do czytnika i czekamy na odpowiedni¹ do numeru funkcji liczbê sygna³ów, po czym szybko usuwamy go z zasiêgu.
Po usuniêciu pojawi siê jeden d³ugi sygna³ potwierdzaj¹cy wejœcie w wybran¹ funkcjê.
Przyk³adowo:
• aby wejœæ w pierwsz¹ funkcjê, zbli¿amy identyfikator Master do czytnika - czekamy na 1 sygna³ usuwamy identyfikator - czekamy na sygna³ potwierdzaj¹cy.
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• aby wejœæ w trzeci¹ funkcjê, zbli¿amy identyfikator Master do czytnika - czekamy na 3 sygna³y usuwamy identyfikator - czekamy na sygna³ potwierdzaj¹cy.

Korzystanie z funkcji
Funkcja 1 – wpisywanie nowych identyfikatorów
Przed rozpoczêciem wpisywania nowych identyfikatorów do pamiêci, nale¿y je oznaczyæ (numer, nazwisko) oraz wpisaæ je do arkusza u¿ytkowników. Kolejnoœæ wpisu do arkusza musi byæ taka sama jak
póŸniejszego wpisywania do pamiêci czytnika Prox Verde. Umo¿liwi to w przysz³oœci selektywne
usuniêcie niepotrzebnych lub zagubionych identyfikatorów. Je¿eli nie przewidujesz selektywnego
usuwania (bo lista jest zbyt ma³a), nie musisz prowadziæ arkusza.
Po wybraniu pierwszej funkcji mamy 5 sek. na zbli¿enie nowego identyfikatora. Potwierdzeniem wpisu
s¹ dwa sygna³y*. Po potwierdzeniu mamy 5 sek. na wpisanie nastêpnego identyfikatora...itd.
(nie wiêcej ni¿ 100 lub 407, zale¿nie od modelu czytnika).
W dowolnym momencie mo¿na dopisywaæ nastêpne identyfikatory, nie usuwaj¹c poprzednich.
*Je¿eli us³yszysz tylko jeden sygna³ oznacza to, ¿e identyfikator by³ ju¿ w pamiêci.
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Funkcja 2 –ustawianie TP (czasu pracy przekaŸnika) i TD (max. czasu otwarcia drzwi bez alarmowania)
Przed rozpoczêciem programowania, nale¿y ustaliæ powy¿sze czasy. Je¿eli czytnik jest umieszczony
kilka metrów przed drzwiami, to czas TP powinien byæ d³u¿szy. Je¿eli drzwi zamykaj¹ siê wolno, czas
TD musi byæ odpowiednio d³ugi. Jednak zarówno TD jak i TP nie mog¹ przekroczyæ 25 sekund. Ustalanie czasu TD ma zastosowanie wtedy, gdy zainstalowany jest czujnik otwarcia drzwi (np: czujnik
kontaktronowy). Czytnik serii Prox uwa¿a drzwi za zamkniête, gdy styki tego czujnika s¹ zwarte.
System bez czujnika drzwi z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia przycisku wyzwalaj¹cego przekaŸnik
Po wybraniu drugiej funkcji, zbli¿amy identyfikator (Master) – sygna³ – oddalamy Master – odmierzamy czas TP – ponownie zbli¿amy Master – sygna³ – oddalamy Master.
W ten prosty sposób wyznaczyliœmy TP.
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System z zainstalowanym czujnikiem drzwi
Po wybraniu drugiej funkcji upewniamy siê, ¿e drzwi zosta³y zamkniête. Nastêpnie zbli¿amy identyfikator
(Master) – sygna³ – oddalamy Master - odmierzamy czas TP – po czasie TP otwieramy drzwi – sygna³
- odmierzamy czas TD – po czasie TD zamykamy drzwi – sygna³.
W ten prosty sposób wyznaczyliœmy jednoczeœnie czasy TP i TD.

Funkcja 3 –ustalanie trybu pracy przekaŸnika
Po wybraniu trzeciej funkcji, nale¿y w ci¹gu 5 sekund podaæ numer trybu pracy przekaŸnika poprzez
wprowadzenie jednej cyfry odpowiadaj¹cej temu w³aœnie numerowi. Numery poszczególnych trybów pracy przekaŸnika przedstawia poni¿sza tabela.
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Procedura wprowadzania cyfry
• zbli¿yæ identyfikator Master
• odczekaæ iloœæ sygna³ów odpowiadaj¹c¹ numerowi danego trybu pracy przekaŸnika
• oddaliæ identyfikator Master
• poczekaæ na sygna³ potwierdzaj¹cy

*nale¿y wybraæ tylko
jeden tryb pracy
przekaŸnika
Uwaga!
Trzeci tryb pracy przekaŸnika
mo¿na wybraæ tylko
wówczas, gdy ustawiony jest
pierwszy schemat
dzia³ania (A)
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Funkcja 4 –selektywne usuwanie identyfikatora (poprzez podanie jego numeru)
Po wybraniu czwartej funkcji nale¿y w ci¹gu 5 sekund rozpocz¹æ wprowadzenie pierwszej z trzech cyfr
tworz¹cych liczbê (numer danego identyfikatora w arkuszu u¿ytkowników).
Dla przyk³adu liczba 231 jest numerem identyfikatora, który sk³ada siê z nastêpuj¹cych cyfr:
Wymagane jest podanie tych cyfr
w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
I. – cyfra setek
II. – cyfra dziesi¹tek
III. – cyfra jednoœci
Procedura wprowadzania numeru identyfikatora
Poni¿sze czynnoœci dotycz¹ przyk³adowej liczby 231
• zbli¿amy Master do czytnika i zliczamy 2 sygna³y (pierwsza cyfra danej liczby)
• oddalamy Master
• po 2 sek.. otrzymujemy sygna³ wzywaj¹cy do wybrania nastêpnej cyfr.y
• zbli¿amy Master do czytnika i zliczamy 3 sygna³y (druga cyfra danej liczby).
• oddalamy Maste
.r
• po 2 sek. otrzymujemy sygna³ wzywaj¹cy do wybrania ostatniej cyfry
• zbli¿amy master do czytnika i zliczamy 1 sygna³ (trzecia cyfra danej liczby).
• oddalamy Master
Je¿eli teraz us³yszysz:
• jeden sygna³ - oznacza to, ¿e w pamiêci urz¹dzenia nie ma identyfikatora o numerze 231 (wolne miejsce w pamiêci). Urz¹dzenie wychodzi wtedy z czwartej funkcji.
• dwa sygna³y - oznacza to, ¿e w pamiêci urz¹dzenia znajduje siê identyfikator o numerze 231. Chc¹c
wykasowaæ z pamiêci urz¹dzenia identyfikator o tym numerze, nale¿y w ci¹gu 5 sekund ponowiæ wy¿ej
opisan¹ procedurê wprowadzania numeru identyfikatora (wprowadzaj¹c dok³adnie te same cyfry).
14

• Je¿eli ponownie wprowadzon¹ liczb¹ bêdzie 231, to identyfikator o tym numerze zostanie wykasowany z pamiêci urz¹dzenia.
• Je¿eli ponownie wprowadzon¹ liczb¹ bêdzie inna ni¿ 231, to urz¹dzenie poda sygna³ b³êdu i wyjdzie z czwartej funkcji.
UWAGA! Chc¹c wprowadziæ cyfrê „0”, nie zbli¿amy identyfikatora do czytnika, tylko czekamy na sygna³ wzywaj¹cy do wybrania kolejnej cyfry.
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Funkcja 5 –pusta
Funkcja 6 –usuwanie identyfikatorów Master (z mo¿liwoœci¹ wpisania nowych)
Wybranie tej funkcji oznacza automatyczne wykasowanie z pamiêci urz¹dzenia identyfikatorów. Master.
Potwierdzeniem wejœcia w tê funkcjê jest jeden sygna³ urz¹dzenia. Chwilê póŸniej otrzymujemy drugi sygna³ informuj¹cy o tym, ¿e wszystkie identyfikatory Master zosta³y wykasowane z pamiêci.
Po wykasowaniu identyfikatorów Master, czytnik Prox Verde sygnalizuje ich brak szybkim pulsowaniem LED
w kolorze czerwonym oraz wysy³anym co 1 sek.. sygna³em. Pierwszy przy³o¿ony do czytnika identyfikator
zostanie wpisany do pamiêci jako Master. Potwierdzeniem tego jest dwukrotny sygna³ (pojawienie siê jednego sygna³u oznacza, ¿e dany identyfikator jest ju¿ w pamiêci urz¹dzenia jako u¿ytkowy, nale¿y zbli¿yæ inny). Po up³ywie 5 sekund urz¹dzenie przejdzie do normalnego stanu pracy.. Kolejna karta przy³o¿ona do
czytnika w ci¹gu tych 5 sekund zostanie wpisana do pamiêci jako druga karta Master.. Potwierdzeniem tego jest równie¿ dwukrotny sygna³ (pojawienie siê jednego sygna³u oznacza, ¿e dany identyfikator jest ju¿
w pamiêci urz¹dzenia jako u¿ytkowy lub pierwszy Master, nale¿y zbli¿yæ inny). W tej sytuacji urz¹dzenie
przejdzie do normalnego stanu pracy natychmiast po podaniu potwierdzenia wpisania drugiej karty Master.
UWAGA! W przypadku wykasowania z pamiêci identyfikatorów Master,, wszystkie dane o identyfikatorach u¿ytkowych zostaj¹ zachowane.
UWAGA! Identyfikator wpisany do pamiêci jako u¿ytkowy nie mo¿e zostaæ wprogramowany jako nowy identyfikator Master.
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Funkcja 7 –pusta
Funkcja 8 –usuwanie wszystkich identyfikatorów u¿ytkowych
Wybranie tej funkcji oznacza automatyczne wykasowanie z pamiêci urz¹dzenia wszystkich identyfikatorów u¿ytkowych. Potwierdzeniem wejœcia w tê funkcjê jest jeden sygna³ urz¹dzenia. Po dwóch sekundach
otrzymujemy drugi sygna³ informuj¹cy o tym, ¿e wszystkie identyfikatory u¿ytkowe zosta³y wykasowane
z pamiêci. Po zrealizowaniu funkcji ósmej czytnik Prox Verde przechodzi do normalnego stanu pracy.
UWAGA! W przypadku wykasowania z pamiêci wszystkich identyfikatorów u¿ytkowych, dane o identyfikatorach Master zostaj¹ zachowane.
UWAGA! Identyfikator wpisany do pamiêci jako Master nie mo¿e zostaæ wprogramowany jako nowy
identyfikator u¿ytkowy.

Funkcja 9 –pusta
Funkcja 10 – ustalenie schematu dzia³ania urz¹dzenia Prox 402 Verde
Po wybraniu dziesi¹tej funkcji, nale¿y w ci¹gu 5 sekund podaæ numer schematu dzia³ania czytnika Prox
402 Verde poprzez wprowadzenie jednej cyfry odpowiadaj¹cej temu w³aœnie numerowi.
Numery poszczególnych schematów dzia³ania przedstawia tabela (patrz nastêpna strona).
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PROX
100/402

402
Procedura wprowadzania cyfry
• zbli¿yæ identyfikator Master
• odczekaæ iloœæ sygna³ów odpowiadaj¹c¹ numerowi danego schematu dzia³ania
• oddaliæ identyfikator Master
• poczekaæ na sygna³ potwierdzaj¹cy
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*/nale¿y wybraæ tylko jeden schemat dzia³ania

Funkcja 11 – ustawienie orientacji czytnika Prox 402 Verde
Ka¿dorazowe wejœcie w tê funkcjê oznacza zmianê orientacji czytnika na przeciwn¹ do dotychczasowej.
Monostabilny tryb pracy przekaŸnika
• w tym trybie pracy przekaŸnika, wejœcie w jedenast¹ funkcjê spowoduje automatyczn¹ zmianê
orientacji czytnika z wejœciowego na wyjœciowy (lub odwrotnie). Prox 402 Verde bêdzie w systemie
pe³ni³ rolê czytnika tylko wejœciowego lub tylko wyjœciowego.
Bistabilny tryb pracy przekaŸnika
• w tym trybie pracy przekaŸnika, wejœcie w jedenast¹ funkcjê spowoduje ¿e:
– w³¹czenie przekaŸnika bêdzie generowa³o do komputera informacjê o wejœciu.
– wy³¹czenie przekaŸnika bêdzie generowa³o do komputera sygna³ o wyjœciu.
lub
– w³¹czenie przekaŸnika bêdzie generowa³o do komputera informacjê o wyjœciu.
– wy³¹czenie przekaŸnika bêdzie generowa³o do komputera sygna³ o wejœciu.
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Funkcja 12 – wstêp wolny
Po wybraniu dwunastej funkcji nale¿y w ci¹gu 5 sekund zbli¿yæ kartê MASTER do czytnika i wybraæ
jedn¹ z dwóch dostêpnych opcji. Jeden sygna³ dŸwiêkowy oznacza wstêp wolny WY£¥CZONY,
zaœ dwa sygna³y dŸwiêkowe oznaczaj¹ wstêp wolny W£¥CZONY.
Czytnik w trybie ”wstêp wolny” w³¹cza przeka¿nik zawsze po zbli¿eniu dowolnej karty zbli¿eniowej
w standardzie EM 125 kHz UNIQUE.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE OPTYCZNIE
1.
2.
3.
4.

LED
LED
LED
LED

czerwony œwieci - przekaŸnik jest wy³¹czony i urz¹dzenie jest gotowe do pracy.
czerwony miga - przekaŸnik jest wy³¹czony i urz¹dzenie jest zablokowane (antyscaning)
zielony œwieci - przekaŸnik jest w³¹czony i urz¹dzenie jest gotowe do pracy.
seledynowy œwieci - przekaŸnik jest w³¹czony w trybie bistabilnym
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INNE ZASTOSOWANIA
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano czytnik Prox Verde mo¿e byæ zastosowany jako urz¹dzenie steruj¹ce za³¹czaniem komputerów, kopiarek lub innych urz¹dzeñ elektrycznych. W takich przypadkach zalecana jest
praca urz¹dzenia w trybie bistabilnym. Przy sterowaniu urz¹dzeniami zasilanymi napiêciem 220V, nale¿y
zastosowaæ zewnêtrzny przekaŸnik 12V, przystosowany do prze³¹czania napiêæ sieciowych.
MONTA¯ CZYTNIKA PROX VERDE
Czytnik zamocuj na œcianie w wygodnym miejscu na wysoko œci ok. 130-150cm (zale¿nie od wzrostu u¿ytkowników). Okablowanie poprowadŸ pod tynkiem lub w listwach i po³¹cz wzoruj¹c siê schematem monta¿owym.
Uwaga! Czêœci metalowe obok czytnika lub pod nim, a tak¿e bliskoœæ innego czytnika mog¹ zmniejszyæ zasiêg odczytu transpondera. Zaleca siê zatem zamocowanie czytnika Prox Verde z zachowaniem
bezpiecznej odleg³oœci ok. 50 cm od tego typu przedmiotów.

ZASILANIE URZ¥DZENIA
Czytnik Prox Verde mo¿e byæ zasilany napiêciem sta³ym lub zmiennym 12V. W najprostszy wiêc sposób problem zasilania mo¿na rozwi¹zaæ poprzez zastosowanie transformatora sieciowego 220/12V. Zalecamy jednak zasilanie napiêciem sta³ym. Dla bardziej wymagaj¹cych dostêpne s¹ równie¿ zasilacze buforowane.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, aby wydolnoœæ pr¹dowa uk³adu zasilaj¹cego nie by³a mniejsza ni¿ ok. 1A.
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USTAWIENIA FABRYCZNE
• Urz¹dzenie nie posiada wprogramowanych identyfikatorów Master
Wa¿ne! Pierwszy identyfikator zbli¿ony do czytnika Prox Verde staje siê identyfikatorem Master
(patrz PIERWSZE URUCHOMIENIE)
• Urz¹dzenie nie posiada wprogramowanych identyfikatorów u¿ytkowych
• Schemat dzia³ania „autonomiczny”
• Tryb pracy przekaŸnika „monostabilny”
• Czas dzia³ania przekaŸnika TP= 3 sekundy
• Maksymalny czas otwarcia drzwi bez alarmowania TD= 6 sekund
PARAMETRY TECHNICZNE
• Napiêcie zasilania .................................................................................................... ......... 12V (AC/DC)
• Obci¹¿alnoœæ przekaŸnika. ............................................................................................ ........ .......... 1A
• Œredni pobór pr¹du ...................................................................................................................... 50 mA
• Maksymalny pobór pr¹du ........................................................................... .............................. 110 mA
• Kodowanie ............................................................................................................... .. 64 bity / 125 kHz
• Typowy zasiêg transpondera (karty) ............................................................................................ 12 cm
• Temperatura pracy ................................................................................................. .............. 0....+70 oC
• Temperatura pracy czytnika hermetyzowanego ................................................... ........... -30... +70 oC
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