VIDI-AC-2CS
Kontroler dostępu / Czytnik

Instrukcja

Wprowadzenie
VIDI-AC-2CS jest wielofunkcyjnym, autonomicznym kontrolerem pojedynczych drzwi lub czytnikiem
w standardzie Wiegand. Korzysta z mikrokontrolera Atmel, który zapewnia maksymalną wydajność
w każdym środowisku. Obsługa jest przyjazna dla użytkownika, a niski poboru prądu sprawia, że
żywotność urządzenia jest przedłużona.
VIDI-AC-2CS obsługuje 1000 użytkowników (998 standardowych + 2 przymusu), których dane
mogą być przesłane do innych kontrolerów (maksymalnie do 10 sztuk). Urządzenie obsługuje tryb
wielodostępowy: kartą, kodem, karta i kod, wiele kart, wiele kodów. Dostępne są funkcje specjalne:
wprowadzanie blokowe, tryb śluzy, interfejs Wiegand 26~37 bitów itd.

Cechy
















Wodoodporny, IP66.
1 przekaźnik.
1000 użytkowników (998 standardowych + 2 przymusu).
Długość kodu: 4~6 cyfr.
Obsługa kart 125KHz EM.
Wejście i wyjście Wiegand 26~37 bitów.
Praca jak czytnik Wiegand z sygnalizacją LED i brzęczykiem.
Blokowe wprowadzanie kart.
Trójkolorowa sygnalizacja diodami LED.
Wyjście alarmowe i brzęczyka.
Tryb monostabilny i bistabilny.
Możliwość transferu danych użytkowników.
2 urządzenia mogą obsługiwać 2 drzwi w trybie śluzy.
Wbudowany fotorezystor jako zabezpieczenie przed sabotażem.
Podświetlana klawiatura.

Specyfikacja
Ilość użytkowników
Standardowych
Pod przymusem
Napięcie zasilania

1000
998
2
12~18V DC

Spoczynkowy pobór prądu
Czytnik kart
Częstotliwość
Odległość odczytu
Połączenia przewodowe

＜35mA
EM
125KHz
2~6 cm
Wyjście przekaźnika, przycisk wyjścia,
alarm, kontaktron, wejście i wyjście
Wiegand
1

Przekaźnik
Regulowany czas otwarcia
Dopuszczalne obciążenie
Interfejs Wiegand
Wejście Wiegand
Wyjście Wiegand
Wyjście pinowe
Środowisko
Temperatura pracy
Wilgotność
Obudowa
Kolor
Wymiany
Waga

Jeden (NO, NC, C)
1~99 sekund (5 sekund domyślnie)
2A
26-37 bitów
26-37 bitów
26-37 bitów
4 bity, 8 bitów (ASCII), 10 cyfr wirtualnego
numeru
Spełnia IP66
-40℃ ~ 60℃
0%RH~98%RH
Tworzywo ABS
Czarny
D122mm × S50mm × W21mm
165g
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VIDI-AC-2CS – Instrukcja uproszczona
Opis funkcji

Kombinacja klawiszy

Wejście w tryb programowania

*123456 #
(123456 to kod domyślny administratora)

Zmiana kodu administratora

0 nowy kod # powtórz nowy kod #
(kod: 6 cyfr)

Dodaj kartę

1- Odczytaj kartę#
(można dodawać karty jedną po drugiej)
1- PIN #

Dodaj kod PIN
Usunięcie użytkownika

2 – Odczytaj kartę #
2 – PIN #

Wyjście z trybu programowania

*

Otwarcie drzwi
Użytkownik z kartą

Przyłożyć kartę

Użytkownik z kodem PIN

PIN #

Pełna instrukcja obsługi w języku angielskim do pobrania ze strony www.genway.pl
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