
טבלת הגדרות לתכנות קודן

תאורפעולהפונקציה
ברירת מחדל  999999#     תדלק נורית אדומה קבועה*999999#כניסה למצב תכנות

הקש מספר פעולה (0) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש קוד #??????  #??????  0שינוי קוד מתקין
מתקין חדש בין 6-8 ספרות ??????# הקש שוב קוד מתקין 

חדש ??????#

הגדרת זמן פעולה 
לממסר

הקש מספר פעולה (4) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש זמן 05#  4
פתיחה 00-99 (לדוגמה 05 שניות) #

מחיקת קוד כניסה לפי 
תא אחסון

הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא #  001#  2
אחסון (001#) לחץ # ימחק תא אחסון מספר 001

הקש מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא #????  001#  1*תכנות קוד כניסה
אחסון (001#) הקש קוד פתיחה בין 4 ספרות ואחריו # 

(אפשר לבחור תא אחסון בין 001-2000)

הגדרת כרטיסי קירבה
1  001#          #

הקש מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא 
אחסון (001#) קרב את הכרטיס לגומי השחור שבקודן ישמע 

צפצוף קצר ולחץ #

*

הגדרת כרטיסי קירבה 
#                              1ברצף

הקש מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה קבועה קרב את 
הכרטיס לגומי השחור שבקודן ישמע צפצוף קצר, חזור על 

הפעולה עם הכרטיסים הבאים ולבסוף לחץ #

מחיקה כרטיסי קירבה
2           #

הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה קרב את 
הכרטיס לגומי השחור שבקודן ישמע צפצוף קצר ולחץ #

מחיקה כרטיסי קירבה 
לפי תא אחסון

הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא #  001#  2
אחסון שרוצים למחוק לדוגמה 001# ולחץ #

מחיקה כל 
כרטיסים/קודים

הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש 0000 0000#  2
ולחץ #

0#  6גילוי דלת פתוחה
6  1#

גילוי דלת פתוחה לא פעיל
הפעלת גילוי דלת פתוחה

הגדרת זמן פעולה 
לאזעקה

הקש מספר פעולה (5) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש טווח 1#  5
זמן אזעקה בין 0-3 דקות לדוגמה 1 (דקות) לסיום לחץ # 

(להשתקה לחץ 0)

דוגמה לתכנות קוד פתיחה 3333 בתא אחסון 001 זמן ממסר 5 שניות
999999#             1         001#        3333#         #4       05#

יציאת
מתכנות

זמן
ממסר

מספר
פעולה

קוד
פתיחה

***לא ניתן לתכנת קוד כניסה 1234

תא
אחסון

מספר
פעולה

כניסה
לתכנות

**

תכנות

**ליציאה ממצב תכנות הקש
**חשוב ביותר: לקודנים יש מנגנון התראה על פריצה לקודן שמופעל ע"י חיישן אור הנמצא בצידו האחורי של הפאנל. 

ניתן לנטרל את האזעקה ע"י הגדרת 'זמן פעולה לאזעקה' ל-0 דקות (ראה הוראות בטבלה למעלה)

לנתק את החשמל מהקודן
לחץ קבוע על (#) ולהחזיר את החשמל

כאשר נשמע ”ביפ“ לשחרר את (#) הגדרת יצרן שוחזרו

שחזור הגדרות יצרן

*



תאורפונקציהצבע
מגע לפעמוןBELL_Aורוד

מגע לפעמוןBELL_Bורוד/תכלת

יציאת D0Data0 Weigandירוק

יציאת D1Data1 Weigandלבן

יציאת אזעקה - כאשר מופעלת מוציאה (-)ALARMאפור

לחצן לפתיחת דלת (הצד השני מתחבר ל-GND)OPENצהוב

גלאי מגנט דלת (הצד השני מתחבר ל-GND)D_INחום

כניסה מספק כוח (+) 12V +(DC) 12/24אדום

כניסה מספק כוח (-) GND -(DC) 12/24שחור

NO ממסר למנעול (חשמלי)NOכחול

NC ממסר למנעול (אלקטרומגנטי)NCכתום

COM ממסר למנעולCOMסגול

חיבורים


