
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חיווט הקודן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תכונות פנל קודן:

 VDC/VAC פנל מתכתי אנטי ונדלי מוגן מים, תאורת מקשים אחורית כחולה, מתח עבודה
, קודי הפעלה וזמן שונים לכל 4Aדקים לחיבור החיווט, שני ממסרי הפעלה לוח ה 9-21 

משתמשי תג קרבה, צפצוף בזמן פתיחת  055ממסר, וד טכנאי ניתן לשינוי, זיהוי עד 

, אפשרות 4Aהמנעול, אפשרות פתיחה בשילוב תג וקוד, אפשרות שימוש בלחצן פעמון 

( בפני TEMPERהגנת טמפר ) \שניות 5-99לחצן פתיחה חיצוני, זמן ממסר ניתן לתכנות 

 חבלה/גניבה

 הוראות התקנה:
 פתח את הבורג בחלקו התחתון של הפנל

 הורד את המכסה האחורי כלפי מטה ופתח

 Aנל קודן לקיר באמצעות ברגים בנקודה חבר את הפ

 במרכז הקודן הנקודה המתאימההעברת את החיווט דרך 
 רגים בלוח ההדקים על ידי סיבוב שמאלהבלפני חיבור החוטים, יש לשחרר את ה

 ברירת מחדל יצרן:

  :4321קוד טכנאי ראשי יצרן 
 :4321 קוד משני טכנאי יצרן 
  שניות 4זמן פתיחה  3852יצרן:  2קוד ממסר מנעול 
  שניות 4זמן פתיחה  2583יצרן:  1קוד ממסר מנעול 

 אפשרויות הפעלה:

 קוד ראשי/משני טכנאי 
  1או  2קוד ממסר מנעול 

 שלוש אפשרויות הפעלה:
 1או  2הפעלה על ידי קודי משתמש למנעול  -
 משתמשים 055הפעלה באמצעות קורא תגי קרה עד  -
 שילוב קוד+תג קרבה -

 שינוי קוד טכנאי:

 נורית אדומה תידלק -שניות 1הקש על לחצן סולמית # למשך  .2
 נורית ירוקה תידלק -2124הקש קוד טכנאי  .1
 נורית אדומה תידלק -2הקש  .2
צפצופים  1נורית ירוקה תידלק וישמעו  -ספרות קוד טכנאי חדש 4הקש  .4

 לאישור

 :4סר מנעול תכנות ממ
 קוד לפתיחת מנעול:

  רית אדומה תידלקונ -שניות 1הקש # למשך 
 נורית ירוקה תידלק -הקש קוד טכנאי 
  תידלק נורית אדומה* -2הקש 
  צפצופים לאישור 1ישמעו  -ספרות קוד פתיחה 4הקש 

 זמן ממסר:

  נורית אדומה תידלק -שניות 1הקש # למשך 
 נורית ירוקה תידלק -הקש קוד טכנאי 
  תידלק נורית ירוקה נוספת מהבהבת-055הקש 
  צפצופים לאישור 1ישמעו  -שניות 5-99הקש זמן ממסר רצוי 

 
 1יש להקיש  1*לממסר מנעול 

 לימוד תגי קרבה:
יש  \. במידה ונדרש1-ו 2הערה: תכנות זה מבטל את קודי ההפעלה לממסר 

 לתכנתם מחדש. אין אפשרות לתכנת את אותו התג במספר אזורים.

  נורית אדומה תידלק -שניות 1הקש # למשך 
 נורית ירוקה תידלק -הקש קוד טכנאי 
  תידלק נורית כתומה -7הקש 
  נורית ירוקה תהבהב -552-055הקש את מיקום התג 

 ישמע צפצוף ונורית ירוקה  -קרב את תג הקרבה לחלקו העליון של קודן
 תידלק קבוע

  צפצופים לאישור 1ישמעו -שניות 1הקש # למשך 
 

 מחיקת תג קרבה:

  נורית אדומה תידלק -שניות 1הקש # למשך 
 נורית ירוקה תידלק -הקש קוד טכנאי 
  תידלק נורית כתומה ואדומה -8הקש 
  נורית כתומה  -552-055הקש את אזור מיקום התג הנדרש למחיקה

 ואדומה תהבהב
 צפצופים לאישור 1ישמעו  -הקש קוד טכנאי לאישור 

 שיחזור הגדרות יצרן:
 ירות: פעולה זו מוחקת את כל הנתונים כולל זיהוי תגי קרבהזה

  נורית אדומה תידלק -שניות 1הקש # למשך 
 נורית ירוקה תידלק -הקש קוד טכנאי 
  נוריות יהבהבו בצבע אדום -5הקש 
 צפצופים לאישור 1ישמעו  -הקש קוד טכנאי לאישור 

 כניסה לתכנות ללא קוד טכנאי:

 כל הנתונים כולל זיהוי תגי קרבה זהירות: פעולה זו מוחקת את 

 נתק מתח מהקודן 
  גשר את מהדקיםGND+REXBL 

 ידלקו נורות ירוקות -החזר מתח לקודן 
 שניות יש לבצע פעולות על פי שיחזור  20-לאחר כיבוי הנורות ולא יותר מ

 הגדרות יצרן

 

 קורא תגי קרבה משולבממסרים  3 בעל מתכתי אנטי ונדלי מואר פנל מקודד

 


