
EN-350 KART + ŞİFRE GEÇİŞ KONTROL CİHAZI 

EN-350 tek kapı için tasarlanmış,  Stand alone şifreli kart okuyucudur. IP 68 standarda uygun su 

geçirmez ve darbelere dayanıklı metal kasa ile kapalı veya açık ortamlara montaj için uygundur. 

EN-350 2000 kullanıcıya kadar ya kart ya da 4 haneli Şifre veya Kart + Şifre seçeneğini destekler. 

Dahili kart okuyucu 125 KHz EM frekans kartları, opsiyonel olarak da 13.56 MHz Mifare kartları 

destekler. Kilit çıkışı mevcut kısa devre koruması, ve arkadan aydınlatmalı tuş takımı vb. birçok 

ekstra özelliklere sahiptir.  

Hızlı Programlama    

Cihaz ayarlama menüsüne girmek için * 999999 # 
999999 fabrika çıkışı master şifredir. 

Ayar menüsünden çıkmak için * 

                  Aşağıdaki programları yapmak için kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. 

Master kodu değiştirmek 0 Yeni Kod # Yeni Kod #  
Master kod herhangi bir 6 ila 8 haneli bir sayı 
olmalıdır. 

Kullanıcı şifresi oluşturmak 1 Kullanıcı ID No # Şifre # 
Kullanıcı ID no 1~2000 arasında kullanıcı sıra 
nosunu gösteren herhangi bir sayıdır. PIN kodu 
0000~9999 arasında herhangi bir 4 basamaklı 
sayıdır (1234 kabul edilmez). Kullanıcılar 
programlama modundan çıkmadan devamlı 
eklenebilir. 

Kart kullanıcısı oluşturmak 1 Kart Okut # 
Kullanıcılar programlama modundan çıkmadan 
devamlı eklenebilir. 

Kullanıcı Silmek, Şifre veya Kart Şifre kullanıcısı: 2 Kullanıcı ID No # 
Kart Kullanıcısı: 2 Kart Okut # 
Kullanıcılar programlama modundan çıkmadan 
devamlı silinebilir. 

Şifre ile kapı açmak Şifre ve # 

Kart ile kapı açmak Kartınızı göstermeniz yeterlidir. 

 

 Kablolar 

Renk Fonksiyon Açıklama 

             Kırmızı       12V+ , 24V + 12V+  24V+ DC 

             Siyah       GND  1000 

             Mavi       NO NO Röle çıkışı 

             Mor       COM Röle Genel Uç 

             Turuncu       NC NC Röle çıkışı 
 

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme 

A-Gücü cihazdan çekin.    B- Cihaza güç verirken , # tuşuna basın ve basılı tutun. 

C-İki “Di” sesini duyunca # tuşunu bırakın, sistem şimdi fabrika ayarlarına geri yüklendi. Kurulan 

verilerin geri yüklendiğine dikkat ediniz. Kullanıcı verileri etkilemeyecek. 

Kapı Ayarları 

Röle Zaman Ayarı 

Röle Zamanı Ayarlama *Master Şifre # 4 0~99 # * 
0 ile 99 sn arası bir röle zamanı ayarlanabilir. 



 


