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Wstęp
Kontroler SK20 jest podstawowym elementem systemu kontroli dostępu i
rejestracji czasu pracy, działającego w oparciu o oprogramowanie
SKALFI.NET. Zadaniem kontrolera jest sterowanie i zarządzanie odczytem
identyfikatorów zbliżeniowych oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu lub
odmowie dostępu. Kontroler rejestruje zdarzenia: uprawnionego wejścia,
próby wejścia nieuprawnionego, wykrytego włamania. Kontroler może być
również wykorzystany do sterowania wieloma urządzeniami m.in.
elektrozaczepami, zworami elektromagnetycznymi, szlabanami,
kołowrotami, dystrybutorami paliw, liniami produkcyjnymi, maszynami.
Urządzenie produkowane jest jako moduł elektroniczny, który należy
zamontować w wybranej obudowie, podłączyć czytniki, zasilanie, niezbędne
czujniki i elementy wykonawcze oraz magistralę systemu komunikacji. Przed
zamontowaniem urządzenia należy na płytce ustawić sposób działania
przekaźników. Pozostałe czynności konfiguracyjnych urządzenia, wykonuje
się z poziomu programu komputerowego, po uruchomieniu systemu.
Z kontrolerem SK20 współpracują dedykowane czytniki pasywne.
Każdy z nich wyposażony jest w antenę, dwukolorową diodę sygnalizacyjną
oraz generator sygnału dźwiękowego (buzzer). Dodatkowo czytnik może być
wyposażony w przycisk służbowy i/lub zegar prezentujący bieżący czas
systemowy. Zegar oraz przycisk mogą też być montowane poza czytnikiem.
Pozostałe czujniki czy też elementy wykonawcze można dobrać według
potrzeb, kierując się parametrami wejść i wyjść kontrolera.
Kontrolery SK20 współpracuje z komputerem zarządzającym poprzez sieć
RS-485. Umożliwia ona podłączenie wielu kontrolerów i komunikację na duże
odległości. Dzięki temu można tworzyć rozbudowane systemy rejestracji i
kontroli.
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Dane techniczne
























częstotliwość pracy czytników: 125kHz
standard identyfikatory: Hitag2 lub UNIQUE (EM4102)
zasięg czytania: do 10cm (dla kart ISO)
czas reakcji: do 1s
pamięć nieulotna: do 512 KB
czasomierz: dedykowany zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym
magistrala systemowa: RS-485
parametry transmisji: 9600 bps 7,E,1
dodatkowe interfejsy: szeregowy synchroniczny (tylko wyjście),
RS-232 (dwukierunkowy)
ilość i typ czytników: 2 – pasywne
sygnalizacja stanu pracy: optyczna (LED) i akustyczna (buzzer)
wyjścia przekaźnikowe: 2
(obciążalności: 1 A przy 24VDC, 0,5A przy 125VAC,
maksymalne napięcie: 125VAC, 60VDC)
wyjścia typu otwarty kolektor: 2
czujniki drzwi: 2 (NO lub NC)
przyciski służbowe: 2
wejście czujnika antysabotażowego
zasilanie: 10 … 16 VDC
zabezpieczenie przeciwzwarciowe: bezpiecznik polimerowy max. 1A
maksymalny pobór prądu: 250mA
zakres temp. pracy: -25 … +60 C
wymiary : 105×80×30 mm
otwory montażowe w prostokącie 95×43 mm ø3mm (pasują do
obudowy GW 44 206)
masa: 100g
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Podstawy działania kontrolera
Podstawowy zadaniem kontrolera jest odczyt zbliżeniowych identyfikatorów
radiowych oraz podjęcie akcji stosownie do zawartych w nich informacji.
Kontroler nieprzerwanie monitoruje też wszystkie swoje wejścia i przy
zmianie ich stanu może podjąć zaprogramowane działania. Każdorazowo w
pamięci nieulotnej urządzenia zapisywana jest informacja o zaistniałym
zdarzeniu.

Bramki
Kontroler skonstruowano tak, by obsługiwał dwie bramki, przy czym przez
bramkę rozumie się zespół: czytnik z przyciskiem służbowym + czujnik
drzwi + przekaźnik.
Program sterujący opiera swoje działanie o układ stanów w jakich może
znajdować się bramka. Zmiana stanu bramki odbywa się w rekcji na sygnały
wejściowe z czytnika i czujnika drzwi, bądź po upłynięciu wyznaczonego
czasu trwania stanu. Poniżej przedstawiono opis zachowania się bramki w
jej wszystkich możliwych stanach.
Oczekiwanie. Kontroler oczekuje na zdarzenia. Stan domyślny po
włączeniu zasilania oraz po zakończeniu trwania wszystkich innych stanów.
Aktywny przycisk służbowy. Po naciśnięciu przycisku służbowego
(reakcja na rozwarcie), kontroler przez ustalony czas oczekuje na zbliżenie
identyfikatora. Każde udzielenie dostępu (po przyłożeniu karty) zostanie
zapamiętane, że odbyło się po naciśnięciu przycisku (rejestracja wyjścia lub
wejścia służbowego).
Udzielenie dostępu. Gdy informacje odczytane z identyfikatora pozwalają
stwierdzić, że ma on, w chwili przyłożenia, odpowiedni poziom uprawnień, to
zostaje mu udzielony dostęp. Skutkuje to uruchomieniem przekaźnika na
ustalony czas trwania tego stanu.
Odmowa dostępu. Gdy, w chwili odczytu, identyfikator nie ma
odpowiednich uprawnień, system odmawia dostępu, sygnalizując to.
Odmowa dostępu dla uprawnionego identyfikatora. Istnieje możliwość
włączenia losowej odmowy dostępu, pomimo że identyfikator posiada
odpowiednie uprawnienia. Takie działanie jest specjalnie sygnalizowane.
Typowe zastosowanie to losowy wybór wychodzących z budynku do
specjalnej kontroli.
Otwarcie drzwi z zezwoleniem. Gdy wykryto sygnał z czujnika otwarcia
drzwi w stanie udzieleniu dostępu, oprogramowanie wyłącza przekaźnik i
zaczyna zliczać czas otwarcia drzwi. Gdy wyłączono wykrywanie alarmów,
każde otwarcie drzwi powoduje przejście bramki w ten stan.
Alarm - zbyt długie otwarcie drzwi. Otwarcie drzwi przez czas dłuższy
niż ustalony, może powodować włączenie sygnału ostrzegawczego.
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Wyłączenie alarmu następuje (w zależności od konfiguracji) przez sygnał
zamknięcia drzwi lub po odczycie identyfikatora i udzieleniu mu dostępu.
Alarm – włamanie. Sygnał z czujnika drzwi wywołuje alarm, gdy wykryje
próbę nieuprawnionego dostępu, czyli otwarcie drzwi poza stanem
„Udzielenie dostępu”. Wyłączenie alarmu jak w przypadku zbyt długiego
otwarcia drzwi.
Tabela przedstawia działanie elementów bramki we wszystkich stanach.
Stan
Oczekiwanie
Aktywny przycisk
służbowy
Udzielenie
dostępu
Odmowa dostępu
Odmowa dostępu
dla uprawnionego
identyfikatora
Otwarcie drzwi z
zezwoleniem
Alarm - zbyt
długie otwarcie
drzwi
Alarm – włamanie

Dioda
czerwona
zielona i
czerwona
na przemian
zielona
czerwona

Buzzer
wyłączony

Przekaźnik
wyłączony

wyłączony

wyłączony

sygnał krótki,
ciągły
sygnały
krótki,
przerywany

włączony
wyłączony

czerwona

sygnał długi,
przerywany

wyłączony

czerwona

wyłączony

wyłączony

sygnał trwały,
przerywany

wyłączony

sygnał trwały,
przerywany

wyłączony

zielona i
czerwona
na przemian
zielona i
czerwona
na przemian

Bramki mogą pracować niezależnie, obsługując dwa przejścia
jednokierunkowe. Mogą również współpracować obsługując jedno przejście
dwukierunkowe. Wtedy stan udzielenia dostępu i stany alarmowe są
wymuszane na obu bramkach na raz, obie bramki sterują tylko
przekaźnikiem pierwszej bramki.
Dodatkowo kontroler można przełączyć w tryb rejestracji, w którym
wszystkim odczytanym identyfikatorom udzielany jest dostęp i nigdy nie
występuje stan odmowy, wtedy nie działa również losowa odmowa dostępu.
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Konfiguracja
Z poziomu komputerowego programu sterującego należy nadać uprawnienia
dostępu oraz ustawić parametry działania urządzenia.
Uprawnienia dostępu przypisywane są grupom identyfikatorów i stanowią
one zestaw przedziałów czasowych, w których identyfikator, należący do
danej grupy ma prawo dostępu. Jeśli przyłożenie identyfikatora nastąpiło w
chwili spoza ustawionych przedziałów, kontroler zareaguje informacją o
braku dostępu.
Parametry podlegające konfiguracji:
● tryb pracy (rejestracja wszystkich identyfikatorów lub kontrola
uprawnień),
● konfiguracja bramek (dwie niezależne lub współpracujące jako jedno
przejście),
● zasady odczytu identyfikatorów (hasło dla Hitag2),
● czas aktywności przycisku służbowego,
● czas otwarcia przekaźnika przy udzieleniu dostępu,
● czas na zamknięcie drzwi po otwarciu,
● ustawienie typu czujnika drzwi na NO lub NC,
● odłączenie czujnika drzwi i/lub przycisku służbowego od sterowania
zmianą stanów,
● odłączenie przekaźnika od wymuszenia przez stany,
● włączenie/wyłączenie losowego odrzucania identyfikatorów oraz
częstotliwość odrzucania,
● sposób włączania i wyłączania zaistniałego alarmu,
● sposób wykorzystania połączenia w standardzie RS-232,
● wykonanie (jednorazowe lub stale) operacji sterowania bramką
(patrz bezpośrednie sterowanie).

Bezpośrednie sterowanie
Istnieje możliwość odłączenia czujnika drzwi i/lub przycisku służbowego od
ich nominalnych funkcji i przypisanie im specjalnych operacji sterujących.
Każdy z nich może wykonywać inną operacje względem bramki do której
należy lub też względem bramki przeciwnej.
Operacje bezpośredniego sterowania:
● włączenie tzw. „szybkiego przechodzenia” - odczyt kart przy w
stanach: udzielenia dostępu i drzwi otwartych z zezwoleniem
● włączenie sygnału akustycznego w czytniku – sygnał jak w czasie
alarmu,
● całkowite wyłączenie sygnału buzzera (czytnik nie będzie
sygnalizował akustycznie stanów bramki),
7

Kontroler SK20
Instrukcja instalacji
●
●
●
●

włączenie przekaźnika,
wyłączenie wykrywania alarmów,
blokada odczytu kart - czytnik nie zareaguje za zbliżenie
identyfikatorów,
wymuszenie przejścia bramki w stan udzielenia dostępu
(jednorazowe i bez sygnału dźwiękowego).

Przedziały czasowe (harmonogramy)
Funkcja harmonogramów umożliwia włączenie lub wyłączenie w wybranych
okresach czasu niektórych funkcji kontrolera. Dla każdego dnia tygodnia
można przydzielić inny zestaw operacji. Przedziały czasowe ustawiane są z
rozdzielczością jednej minuty.
Funkcje dostępne w przedziałach czasowych to:
● włączenie sygnału akustycznego w czytniku – sygnał jak w czasie
alarmu,
●
wymuszenie włączenie przekaźnika - przekaźnik nie będzie
reagował na zmiany stanu bramki,
● zmiana stanu blokady odczytu kart - włączenie blokady jeśli wg
domyślnej konfiguracji jest ona wyłączona lub wyłączenie jeśli
blokadę ustawiono na stałe.

Komunikacja
Poprzez magistralę komunikacyjną, kontroler włączony jest w system
obsługujący wiele punktów kontroli i rejestracji, którego nadzorcą jest
komputer. Jego oprogramowanie konfiguruje wszystkie podłączone
kontrolery oraz zbiera informacje o zdarzeniach. Każdy kontroler w systemie
pracuje samodzielnie i niezależnie od innych. Obsługa komunikacji w
kontrolerze działa niezależnie od kontroli bramek.
Każdy kontroler posiada identyfikujący go, indywidualny adres przydzielony fabrycznie. Adres ten utrwalony jest na płytce PCB kontrolera,
w postaci liczby w kodzie szesnastkowym.
Przy konfiguracji komputerowego programu sterującego, wymagane jest
podanie adresów wszystkich kontrolerów w sieci. Zaleca się zapisywać
adresy w dokumentacji powykonawczej budowanego systemu.

Czas systemowy
Każdy kontroler posiada indywidualny zegar czasu rzeczywistego. Zegar ten
jest podtrzymywany bateryjnie – działa po zaniku zasilania. Komputer
sterujący, w regularnych odstępach synchronizuje czas wszystkich
kontrolerów w sieci ze swoim czasem systemowym.
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Budowa
1

2

5

4
3

9

12

13

6

15

18
17

8

14

10 11

16

7

19

21
24

20

22
23

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Opis
Złącza śrubowe
Bezpiecznik
Dioda sygnalizująca zasilania
Stabilizator napięcia
Przekaźnik bramki 2.
Dioda sygnalizująca działanie przekaźnika bramki 2.
Przekaźnik bramki 1.
Dioda sygnalizująca działanie przekaźnika bramki 1.
Układ komunikacyjny magistrali RS-485
Dioda sygnalizująca odbiór danych z magistrali RS-485
Dioda sygnalizująca wysyłanie danych do magistrali RS-485
Przełączniki programowania
Złącze programowania
Interfejs RS-232 (złącze oraz układ na drugiej stronie płytki)
Złącze wyjścia tranzystorowego typu otwarty kolektor
Bateria podtrzymująca zegar
Procesor komunikacyjny
Układ zegara RTC
Główna pamięć nieulotna
Dodatkowa pamięć nieulotna (również na drugiej stronie płytki)
Procesor sterujący
Dodatkowe złącze wejścia-wyjścia
Złącze wyjściowego interfejsu szeregowego oraz tampera
Złącza czytników

Opcja
*

●
●

●
●
●

*Zaznaczone elementy montowane są w zależności od zastosowania kontrolera
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Opis złącz
B A B A

ZAS

GND

D2

PP

Y2

Y1

OK

RS
PR

WW

C2
SZ
SD

TMP
GND

C1

Złącze
ZAS
GND
A
B
D1
D2
PP
PM
Z1
Y1
X1
Z2
Y2
X2
SZ
SD
TMP
C1
C2
WW
PR
RS
OK

Opis
Zasilanie (+)
Masa zasilania
Magistrala
komunikacyjna
Czujnik drzwi bramki 1.
Czujnik drzwi bramki 2.
Zasilanie przekaźników
Przekaźnik bramki 1.

Przekaźnik bramki 2.
Wyjściowy interfejs
szeregowy
Czujnik antysabotażowy
Czytnik bramki 1.
Czytnik bramki 2.
Wejścia-Wyjścia
Złącze programowania
Interfejs RS-232
Wyjścia typu otwarty
kolektor
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Czynności montażowe
1.Konfiguracja przekaźników
PP
PM
Z1
Y1
X1
Z2
Y2
X2

Zasilanie przekaźników
Przekaźnik bramki 1. (P1)

Dioda sygnalizacyjna
przy przekaźniku świeci się,
gdy przełącznik przekaźnika
jest w pozycji X.

Przekaźnik bramki 2. (P2)

Układ wyjść przekaźnikowych, kontrolera SK20 skonstruowano tak, by
zapewnić sterowaniem urządzeń wykonawczych różnego rodzaju.
Rysunek przedstawia fragment płytki drukowanej kontrolera, od strony
lutowania. Przekaźniki konfiguruje się zwierając kroplą lutu odpowiednie
pola przygotowane na płytce kontrolera, które oznaczono kolejnymi
cyframi.

X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 PM PP
1

2
3

X

Y

Z

7

4

9

5
6

8

10

GND

8

PM

9

ZAS

7

PP

3/6

10
1/4

2/5

Warianty pracy:
● zwieranie i rozwieranie
zwarte połączenia: 1 dla P1, 4 dla P2
zastosowanie: sterowanie bramkami, kołowrotami, szlabanami
● załączanie i odłączanie napięcia kontrolera
zwarte połączenia 3 i 2 dla P1, 6 i 5 dla P2, 10 i 9 wspólne
zastosowanie: zasilanie elektrozaczepów, elektrozwór zasilanych
12V
● załączanie i odłączanie napięcia zewnętrznego (PP i PM)
zwarte połączenia: 3 i 2 dla P1, 6 i 5 dla P2, 8 i 7 wspólne
zastosowanie: załączanie urządzeń zasilanych napięciem 24V
11
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OK

Wyjścia typu otwarty kolektor

Jeżeli istnieje konieczność sterowania elementami przy pomocy wyjść typu
otwarty kolektor, należy wykorzystać złącze OK. Tranzystorów podłączone
do styków tego złącza, sterowane są tymi samymi sygnałami co
przekaźniki.
Styk
1
2
3
4

1 2 3 4

Opis
GND
Tranzystor sterujący P2
Tranzystor sterujący P1
GND

2. Podłączenie magistrali komunikacyjnej
A
B

Magistrala komunikacyjna

Do komunikacji z komputerem sterującym, kontroler SK20 wykorzystuje
magistralę szeregową zgodną ze standardem RS-485 (obecnie EIA-485).
Przed instalacją systemu zaleca się zapoznanie z dokumentacją standardu
EIA-485. Poniżej podano tylko ogólne zalecenia.
Rysunek przedstawia przykład połączenia kilku kontrolerów w sieć.

RT1

RT2
GND RS-485
B
A

A B

B A GND

SK20







A B

B A GND

SK20

A B

B A GND

SK20

KONWERTER

PC

KOMPUTER
STERUJĄCY

Do połączeń wykorzystywać skrętkę kategorii 5. UTP lub STP .
Należy połączyć masy (GND) wszystkich kontrolerów w sieci. Jeśli
używa się przewodu ekranowanego, ekran łączy się z masą tylko w
jednym punkcie.
W kontrolerach wykorzystano układ komunikacyjny (9) zgodny z
układem 75176, który umożliwia działanie do 32 urządzeń w
jednej sieci. Znajduje się on w podstawce DIP, co ułatwia
wymianę.
Konwerter magistrali umożliwia podłączenie komputera PC. W
dodatku znajduje się opis zalecanych konwerterów. Należy zwrócić
12

Kontroler SK20
Instrukcja instalacji
uwagę na rodzaj układu wykorzystanego jako sterownik linii
konwertera.


Rezystory terminujące RT1 i RT2 zapewniają prawidłową jakość
sygnału przy długich liniach komunikacyjnych. Powinny mieć
rezystancję 120Ω dla skrętki kategorii 5. Rezystor RT2 nie może
być montowany, gdy konwerter zapewnia już dopasowanie linii.

Przy dodawaniu nowego kontrolera do już istniejącego systemu, zaleca się
wyłączyć komunikację z komputerem na czas wykonywania prac
instalacyjnych. Gdy jest to niemożliwe, należy zachować szczególna
ostrożność, aby prawidłowo podłączyć przewody komunikacyjne i nie
dopuścić do przypadkowego ich zwarcia. Komunikacja działa nawet gdy
niektóre kontrolery w sieci nie są zasilane.

3. Podłączenie czujników
Wejścia w kontrolerze są wewnętrznie podciągnięte do +5VDC i reagują na
zwarcie z masą GND. Prąd zwarcia nie przekracza 0,5 mA.
Do wejść można podłączać czujniki z wyjściem NO (normalnie otwarte) lub
NC (normalnie zwarte). Aby kontroler rozpoznawał je prawidłowo, należy
go odpowiednio skonfigurować.
D1
D2

Czujnik drzwi bramki 1.
Czujnik drzwi bramki 2.

Jako czujniki drzwi wykorzystuje się elementy mechaniczne (wyłączniki
krańcowe) lub magnetyczne (kontaktrony).
Gdy wejścia czujników skonfigurowano do bezpośredniego sterowania,
można podłączyć typowe przełączniki ręczne.

GND GND

D1 D2

Rysunek przedstawia zalecany
sposób podłączenia czujników drzwi.

SK20

TMP

Czujnik antysabotażowy kontrolera (NO lub NC)

Linia czujnika antysabotażowego (tamper) przeznaczona jest do rejestracji
zdarzeń naruszenia obudowy kontrolera.
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GND
TMP

Rysunek przedstawia sposób
podłączenia czujnika
antysabotażowego do wtyczki
złącza (23).

4. Podłączenie czytników
C1
C2

Czytnik bramki 1.
Czytnik bramki 2.

Czytniki łączy się z kontrolerem przy pomocy 8-parowej skrętki,
zakończonej wtykiem typu RJ-45. Zaleca się użycie przewodów
ekranowanych.
12345678
12345678

Styk
1
2
3
4

Kolor
Brązowy
Biało-Brazowy
Niebieski
Biało-Niebieski

6
7

Opis
Antena 1
Antena 2
GND (Masa)
GND (Masa)
Przycisk
służbowy
Buzzer
Dioda czerwona

8

Dioda zielona

Zielony

5

Biało-Zielony
Biało-Pomarańczowy
Pomarańczowy

RJ-45

5. Podłączanie dodatkowych układów
peryferyjnych
SZ
SD

Wyjściowy interfejs szeregowy

Wyjściowy interfejs szeregowy zapewnia obsługę takich elementów
systemu jak zegary czy dodatkowe wyjścia przekaźnikowe. Wymaga on
podłączenia 2 przewodów sygnałowych oraz masy. Jeśli podłączane
urządzenie nie ma własnego zasilania (np. czytnik zegarowy) należy
wykorzystać złącze ZAS.
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Opis
Sygnał danych
Sygnał zegara
Masa

SZ
SD
GND

Styk
SD
SZ
GND

RS

Interfejs RS-232

Dzięki interfejsowi RS-232 do kontrolera można podłączyć dodatkowe
czytniki lub czujniki. Zapewniono obsługę linii TXD i RXD, przy poziomie
sygnałów wg standardu (sterownik linii zgodny z układem MAX232).

2

3

Opis
GND
Nadawanie (TXD)
Odbiór (RXD)

GND
TXD
RXD

1

Styk
1
2
3

WW

Dodatkowe złącze wejścia-wyjścia

Złącze WW wykorzystywane jest do podłączenia dodatkowych modułów
takich jak przetworniki, sterowniki, czujniki warunków środowiskowych.
12345678
12345678

Styk
1
2-7
8

Opis
GND (Masa)
wg konfiguracji
GND (Masa)

RJ-45
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6. Podłączenie zasilania
ZAS
Zasilanie (+)
GND Masa
Zaleca się użycie zasilacza buforowego, który podtrzyma zasilanie
kontrolera po zaniku napięcia sieci.
Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się czy nie występuje
zwarcie. Kontroler działa od razu po włączeniu zasilania.
Rysunek przedstawia sposób podłączenia zasilania.

sieć
~230V

TRANSFORMATOR

ZAS

GND

SK20
ZASILACZ
BUFOROWY

Zaleca się montaż w kolejności przedstawionych powyżej punktów.
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Użytkowanie
Uruchamianie
Po włączeniu zasilania bramki przechodzą w stan oczekiwania, na zegarach
powinien wyświetlić się czas (może nie być aktualny). Kontroler jest gotowy
do odczytu identyfikatorów – działa wg domyślnej konfiguracji.

Konfiguracja domyślna
Przy pierwszym uruchomieniu oraz po wyczyszczeniu konfiguracji, kontroler
pracuje wg domyślnych ustawień:
● tryb rejestracji – akceptacja wszystkie zbliżonych identyfikatorów
(dla Hitag2 tylko karty z fabrycznym kluczem),
● bramki pracują niezależnie,
● czujniki drzwi ustawione są jako NO,
● czas otwarcia przekaźnika 5s,
● czas przycisku służbowego 5s,
● czas na zamknięcie drzwi 10s,
● alarm zbyt długiego otwarcia drzwi wyłączany ich zamknięciem
● brak alarmu włamania
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Rozwiązywanie problemów
Problem
Urządzenie nie
działa po
podłączeniu
zasilania

Brak
komunikacji

Objawy
Nie świeci dioda
zasilania (3)
Diody w czytnika
świecą na zielono,
nie czyta kart
Diody sygnalizacyjne
(10) i (11) nie świecą

Dioda odbioru (10)
świeci ciągle.
Mruga tylko dioda
odbioru (10).

Czytnik
nie działa

Jeden lub kilka
elementów czytnika
nie działa
prawidłowo.
Nie czyta kart.
Nie działa zegar.

Alarm

Alarm uruchamia się
po włączeniu
zasilania
Alarm nie uruchamia
się.

Rozwiązanie
Zadziałał bezpiecznik (2) z powodu
wystąpienia zwarcia. Sprawdzić
konfigurację przekaźników.
Zbyt niskie napięcie zasilania.
Sprawdzić poziom napięcia i
ograniczenie prądowe zasilacza.
Brak połączenia z konwerterem.
Sprawdzić przewody komunikacyjne i
konwerter. Sprawdzić czy prawidłowo
skonfigurowano i uruchomiono
oprogramowanie na komputerze.
Zamienione przewody A i B. Zamienić
miejscami A i B. Uwaga problem może
dotyczyć innego kontrolera w sieci !
Kontroler odbiera, ale nie odpowiada.
Sprawdzić konfigurację połączenia w
komputerze sterującym oraz czy
prawidłowo wpisano adres kontrolera.
Sprawdzić przełączniki programowania
(12) – wszystkie powinny być w pozycji
ON (zwarte)
Sprawdzić prawidłowość połączenia we
wtyku RJ-45.
Włączono blokadę odczytu lub próba
odczytu karty nie firmowej. Sprawdzić
konfigurację.
Sprawdzić napięcie zasilania.
Sprawdzić czy nie zamieniono
miejscami przewodów sygnałowych SZ
i ZD.
Sprawdzić podłączenie czytników i
konfiguracje kontrolera (aktywacja
alarmu i ustawienia typu czujników NO
lub NC).
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Dodatek A. Układy pracy
Na kolejnych rysunkach przedstawiono przykłady docelowych układów pracy
kontrolera. Zaznaczono wykorzystywane złącza. Pominięto układy zasilania,
komunikacji, czujnika antysabotażowego - przestawione w opisie montażu.

Podstawowa rejestracja czasu pracy
Przed i po zakończeniu pracy, pracownik zbliża swój identyfikator do
odpowiedniego czytnika, rejestrując obecność i długość czasu pracy. Zegary
w czytnikach prezentują godzinę i minutę w którym zostały zarejestrowane
zbliżenia identyfikatorów. Kamera z funkcją stopklatki zapisuje obraz osób
podczas odczytu ich identyfikatorów.
ZAS GND

A B GND

TMP GND
X1
Z1

SK20
C2

GND
ZAS
SZ SD

C1

KAM

WYJŚCIE

WEJŚCIE

CZYTNIK Z ZEGAREM I
PRZYCISKIEM SŁUŻBOWYM

CZYTNIK Z ZEGAREM I
PRZYCISKIEM SŁUŻBOWYM
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Wejście/Wyjście firmowe
Układ przeznaczony do kontroli pojedynczego wejścia/wyjścia na teren
firmy, przy małym ruchu. Aby otworzyć drzwi, pracownik musi użyć
identyfikatora. Rejestruje w ten sposób rozpoczęcie swojej pracy. Podobnie
po zakończeniu pracy. W trakcie dnia pracy, pracownik używa przycisku w
czytniku wyjściowym, aby zarejestrować wyjście służbowe. Dodatkowy
przycisk dla portiera służy do otwierania przejścia dla gości.
Przypisanie uprawnień dostępu wymusza korzystanie przez pracowników
tylko z przeznaczonych dla nich przejść.
ZAS GND

A B GND

TMP GND
X1
Z1

SK20

D2
GND
C2

GND
ZAS
SZ SD

D1
GND
C1

WYJŚCIE

WEJŚCIE

CZYTNIK Z ZEGAREM I
PRZYCISKIEM SŁUŻBOWYM

CZYTNIK
PODSTAWOWY

PRZYCISK OTWARCIA
DRZWI DLA PORTIERA

CZUJNIK DRZWI
MAGNETYCZNY

ELEKTROZACZEP
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Wejście firmowe o dużym natężeniu ruchu
Przy dużej ilości pracowników często stosuje się kołowroty, aby upłynnić
ruch, a jednocześnie wymusić rejestrację wejścia i wyjścia.
Kontroler pracuje w trybie obsługi dwóch niezależnych bramek. Przekaźniki
w kontrolerze konfiguruje się tak, aby zwierały odpowiednie wejścia
sterujące kołowrotów. Zegar RCP (np. na ścianie) pokazuje bieżący czas
systemowy.
ZAS GND
X2
Z2

A B GND

TMP GND
X1
Z1

SK20
C2

GND
ZAS
SZ SD

WYJŚCIE

C1

WEJŚCIE
ZEGAR RCP

CZYTNIK
PODSTAWOWY

KOŁOWRÓT JEDNOKIERUNKOWY

CZYTNIK
PODSTAWOWY

KOŁOWRÓT JEDNOKIERUNKOWY
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Jednostronna kontrola drzwi
Aby wejść do pomieszczenia, pracownik musi dysponować identyfikatorem,
któremu przypisano odpowiedni poziom uprawnień. Wyjście z pomieszczenia
po naciśnięciu przycisku wyjścia, który poprzez bezpośrednie sterowanie
otworzy przejście.
ZAS GND

D2
GND

A B GND

TMP GND
Y1
Z1

SK20

D1
GND
C1

WEJŚCIE

CZYTNIK
PODSTAWOWY

PRZYCISK WYJŚCIA
CZUJNIK DRZWI
MECHANICZNY

ELEKTROZWORA
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Obustronna kontrola drzwi
Aby otworzyć drzwi z obu stron należy dysponować identyfikatorem. Obie
bramki współpracują jako przejście. Dodatkowy czujnik alarmowy może np.
włączyć alarm poprzez drugi przekaźnik.

ZAS GND

A B GND

TMP GND
X1
Z1

SK20

D2
GND

D1
GND

C2

C1

WYJŚCIE

WEJŚCIE

CZYTNIK
PODSTAWOWY

CZYTNIK
PODSTAWOWY

DODATKOWY CZUJNIK
ALARMOWY

CZUJNIK DRZWI
MAGNETYCZNY

ELEKTROZACZEP
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Wjazd dla samochodów
Kontroler steruje podnoszeniem szlabanu, udostępniając wjazd i wyjazd
pojazdów. Możliwa jest rejestracja identyfikatorów przypisanych do
pojazdów i/lub do kierowców. Zdalne sterowanie radiowe pracuje jako
dodatkowy czytnik tzn. otwarcie pilotem radiowym zostanie zarejestrowane
tak jak przyłożenie identyfikatora zbliżeniowego.

ZAS GND

O
ODBIORNIK
STEROWANIA
RADIOWEGO

ZAS
GND
RS

A B GND

TMP GND
X1
Z1

SK20

D1
GND

C2

C1

WYJŚCIE

WEJŚCIE

CZYTNIK
PODSTAWOWY

CZYTNIK
PODSTAWOWY

PRZYCISK OTWARCIA
SZLABANU DLA PORTIERA

SZLABAN
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Dodatek B. Czytniki
Płytka wewnątrz czytnika podstawowego SC105

1

9

Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis
Przycisk służbowy
Masa GND
Buzzer (+)
Masa GND
Dioda zielona (+)
Masa GND
Dioda czerwona (+)
Antena 2
Antena 1

Płytka wewnątrz czytnika zegarowego SC305

1

10

11
14

15

Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Opis
Przycisk służbowy
Sygnał zegara SZ
Sygnał danych SD
Zasilanie ZAS
Dioda zielona (+)
Dioda czerwona (+)
Buzzer (+)
Masa GND
Antena 1
Antena 2
Sygnał zegara
Sygnał danych
Masa GND
Przycisk służbowy
Masa GND

Płytka wewnątrz czytnika zegarowego SC310
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1

11

Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Opis
Sygnał danych SD
Sygnał zegara SZ
Masa GND
Zasilanie ZAS
Przycisk służbowy
Masa GND
Buzzer (+)
Dioda czerwona (+)
Dioda zielona (+)
Antena 1
Antena 2
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Dodatek C. Programowanie
Złącze programowania wykorzystuje się do wymiany oprogramowania
wewnętrznego kontrolera.
PR

Złącze programowania

5 3 1

6 4 2

Styk
1
2
3
4
5
6

Opis
programowanie I
+5V
programowanie II
programowanie III
RESET
GND

Programowanie urządzenia należy wykonywać w następujących krokach.
1. Podłączyć przewód programatora, zwracając uwagę na kolejność
styków.
2. Ustawić przełącznik programowania (12) w pozycji:
1-ON 2-ON 3-ON 4-OFF
3. Uruchomić ładowanie programu dla procesora KOM.
4. Ustawić przełącznik programowania (12) w pozycji:
1-ON 2-ON 3-OFF 4-ON
5. Uruchomić ładowanie programu dla procesora KD.
6. Ustawić przełącznik programowania (12) w pozycji normalnej pracy:
1-ON 2-ON 3-ON 4-ON
W czasie programowania kontroler pozostaje w stanie zatrzymania: diody w
czytnika świecą się ciągle na zielono, nie działa odczyt kart i komunikacja,
przekaźniki są wyłączone.
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