
RFID–1 KULLANIM KILAVUZU
RFID–1 özellikle asansörler için tasarlanmış bir temassız kartlı geçiş sistemidir.

RFID–1 kontak uçları normalde açıktır. Geçerli bir kart antene yaklaştırılırsa kontak uçları kapanır ve Röle
Çekme Süresi boyunca kapalı kalır. Bu süre sonunda kontak uçları tekrar açık konuma gelir.

Teknik Özellikler:
 Stand Alone 512 kart hafızası.
 Röle çekme süresi ayarlama (1 .. 255 saniye).
 Piezo Buzzer ve çift renkli led ile işitsel ve görsel mesaj.
 12V – 24V AC/DC besleme gerilimi.
 Max. 300 mA güç tüketimi.
 Maksimum Röle Voltajı: 220V DC veya 250V AC.
 Maksimum Röle Akımı: 2 Amper.

Kart Okutma:
Kartınızı antene yaklaştırın. Anten ile kart arasında demir bulunmamalıdır. Cam, plastik veya kâğıt arkasından
okuma gerçekleştirilebilir. Kart sistemde daha önceden tanıtılmışsa 2 kere bip sesi duyulur ve kontak uçları
kapalı konuma geçer. Eğer kart sisteme tanıtılmamışsa tek bir uzun bip sesi duyulur ve led kırmızı yanar.

Kart Tanıtma:
Master kartınızı antene yaklaştırın. Tek bir kısa bip sesi alın Ardından 3 saniye içerisinde tanıtmak istediğiniz
kartı antene yaklaştırın. Kart tanıtma işlemi başarıyla gerçekleşirse sesli uyarı verilir ve kontak uçları kapalı
duruma geçer. Maksimum kart tanıtma kapasitesi 512’dir.

Tüm Hafızayı Silme:
Master kartınızı 5 kere arka arkaya antene yaklaştırın ve her defasında tek bir kısa bip sesi alın. Arka arkaya
birkaç kısa bip ve sonunda uzun bip sesi duyulur. Tüm hafıza silinir.

BU ÖZELLİKLER OPSİYONELDİR

Kart Silme:
Master kartınızı iki kere arka arkaya antene yaklaştırın. Her defasında tek bir kısa bip sesi alın. Ardından silmek

istediğiniz kartı antene yaklaştırın. Kart sistemden silinecek ve size sesli uyarı verecektir.

Röle Çekme Süresini Ayarlama:
Sistem fabrika ayarı olarak 7 saniye röle çekme süresine sahiptir. Bu süreyi değiştirmek için master kartınızı arka
arkaya 4 kere antene yaklaştırın ve her defasında tek bir kısa bip sesi alın. Ardından kaç saniyeye ayarlamak
istiyorsanız o kadar master kartınızı antene yaklaştırıp uzaklaştırın. Her defasında tek bir kısa bip sesi
duyulacaktır. İstenilen saniye kadar kartınızı antene tutup çektikten sonra 3 saniye bekleyin. Röle çekme süresi
ayarlanacak ve size sesli uyarı verecektir.

Bağlantı Şeması ve Ebatları:


