
RFID KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ

 RFID teknolojisi ile temassız ve hızlı işlem.
 4 farklı röle çıkışı. (NO röleler. Normalde açık)
 Her röle için sınırsız kullanıcı tanıtma imkanı.
 Multitasking. Aynı anda birden fazla kart okutma ve röle çalıştırabilme.
 Her röle istenirse normal, istenirse vatman olarak kullanılabilir.
 Kutulu ve kutusuz kullanım.
 24V AC/DC çalışma gerilimi.
 50mA güç tüketimi (Stand By konumunda).
 Max anahtarlama akımı: 1A.
 Max yük akımı: 2A.
 2 yıl garanti.

Kartı Okutma : Kartın sistem tarafından etkili bir biçimde okunabilmesi için antenin kart
tarafından görülebilmesi gerekmektedir. Bunun için antenin bağlandığı yerin önü açık
olmalı ve kesinlikle anten metal malzemenin arkasında kalmamalıdır. Plastik veya cam
malzemeden okuma yapılabilir.

Kartı antene yaklaştırın. Bip sesi duyuncaya kadar kartı oynatmayın. 2 bip sesi kartın geçerli
olduğunu gösterir ve röle uçları kapanır. Uzun ve tek bip sesi kartın geçersiz olduğunu veya
okuma işleminin başarıyla tamamlanamadığını gösterir. Bu durumda kartı uzaklaştırıp tekrar
antene yaklaştırın.

Yeni Kart Tanıtma : Sisteme yeni kart tanımlamak için sağlayıcınızdan size verilen yeni
kartı antene yaklaştırın ve kartı oynatmadan kısa bir süre bekleyin. Eğer tanıtma işlemi
başarıyla gerçekleştirilirse 2 bip sesi duyulur ve röle uçları kapanır. Tanıtma işlemi başarısız
olursa uzun ve tek bip sesi duyulur. Bu durumda kartı uzaklaştırın ve yukarıdaki işlemi
tekrarlayın.

Kartları Silme : Sağlayıcınızdan size verilen silme kartını antene yaklaştırın.Kısa ve tek bir
bip sesi duyacaksınız. 5 saniye içinde silme kartını uzaklaştırıp tekrar antene yaklaştırın. Bu
durumda 3 bip sesi duyulur ve sistemdeki tüm kartlar iptal edilir. Artık önceden tanıtılmış
olan tüm kartlar geçersiz duruma gelmiştir. Tanıtma işlemi başarısız olursa uzun ve tek bip
sesi duyulur. Bu durumda kartı uzaklaştırın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Geçersiz Hale Gelen Kartı Yeniden Tanıtma : Sağlayıcınızdan size verilen silme kartını
antene yaklaştırın.Kısa ve tek bir bip sesi duyacaksınız. 5 saniye içinde tanıtmak istediğiniz
kartı antene yaklaştırın ve kartı oynatmadan kısa bir süre bekleyin. Eğer tanıtma işlemi
başarıyla gerçekleşirse 2 bip sesi duyulur ve röle uçları kapanır. Tanıtma işlemi başarısız
olursa uzun ve tek bip sesi duyulur. Bu durumda kartı uzaklaştırın ve yukarıdaki adımları
tekrarlayın.



RFID KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ BAĞLANTI UÇLARI ve
EBATLAR



RFID KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ BUTON BAĞLANTILARI

Bağlantı 1: Kartı yaklaştırınca kabin butonuna basmaksızın doğrudan kayıt alarak
kata çıkma işlemini gerçekleştiren bağlantı şekli.

Bu bağlantı kabin butonlarının ortağının –
olduğu durum içindir.

RFID kontrol kartındaki RÖLE 1 çıkışının
kontak uçlarına bağlantı yapılmıştır. İstenirse
aynı şekilde diğer röle çıkışlarından farklı
butonlara bu bağlantı yapılabilir.

Kart yaklaştırılınca kabin butonunun led ışığı
yanar ve panoya kayıt gitmiş olur. Bu
durumda kullanıcının tekrar kabin butonuna
basmasına gerek yoktur.

Kabin butonunun led ışığı asansör katına
ulaşana kadar yanık kalır ve kata
gelindiğinde ışık söner.

Bağlantı 2: Kartı yaklaştırınca kabin butonu aktif hale gelerek kullanıcının butona
basmasına imkan veren bağlantı şekli.

Bu bağlantı kabin butonlarının ortağının –
olduğu durum içindir.

RFID kontrol kartındaki RÖLE 1 çıkışının
kontak uçlarına bağlantı yapılmıştır. İstenirse
aynı şekilde diğer röle çıkışlarından farklı
butonlara bu bağlantı yapılabilir.

Kart yaklaştırılınca kabin butonu aktif hale
gelir ve 5 saniye süreyle aktif kalır. Bu süre
içerisinde kullanıcı kabin butonuna basarak
istediği kata çıkar.

Diğer durumlarda butona basılsa bile aktif
halde olmadığından kayıt almaz.


