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1. Popis 

Čtečka karet s červeně podsvícenou klávesnicí pro autonomní, nebo systémový 
provoz. Disponuje jedním výstupem pro zámek, který lze ovládat kódem, kartou, 
nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Signalizace stavu pomocí vestavěného 
bzučáku a LED. Prostřednictvím Wiegand výstupu lze připojit do nadřazené řídící 
jednotky (např. ACM-12). Na rozdíl od verze 1.0 pro zadání uživatele 
nevyžaduje načtení karty, do zařízení lze zadat uživatele používající pouze 
kód. 

1.1 Základní vlastnosti 

 

1.2 Technické parametry 

 

KARTY EM 125kHz 

Napájení 10,8 až 26,4 VDC 

Odběr klid/aktivní 20mA/40mA 

Zatížení výstupu pro zámek Max. 2A 

Typ výstupu Tranzistor FET spíná na zem 

Doba aktivace zámku 01 – 99 sec. 

Pracovní teplota -40 až 60°C 

Prostředí Vnitřní 

Krytí  IP 50 

Kapacita paměti max. 500 uživatelů 

Délka kódu 4-6 

Instalační kód 1 

Provedení  Plast 

Rozměry  š 60 x v 90 x h 27 mm 

Hmotnost  100g 

  

Autorizace Karta, nebo kód, nebo karta potvrzená kódem 

Počet uživatelů 500 

Programování integrovaná klávesnice     

Výstup Napěťový, Wiegand 26 
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2. Montáž 

 
1. Rozšroubujte čtečku (šroubovák v balení) 
2. Záda čtečky uchyťte pomocí šroubů na podložku 
3. Propojte vodiče s přívodními vodiči 
4. Čtečku sestavte a sešroubujte 

 
 

 

2.1 Reset na tovární nastavení 

 
1. Odpojte čtečku od napětí 
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko * 
3. Připojte napájecí napětí 
4. Zazní 3 pípnutí – uvolnit stisknuté tlačítko 
5. NASTAVENÍ ČTEČKY JE RESETOVÁNO NA TOVÁRNÍ HODNOTY 
 
Uživatelé zůstanou v paměti zařízení. Postup mazání všech uživatelů viz. 
Programování 
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2.2 Zapojení 

2.2.1 Autonomní režim 
V tomto režimu čtečka přímo ovládá zámek, wiegand výstup nelze použít. 

 
 

+12V Napájení + 10,8 až 26,4 VDC 

GND Zem  

D0 Nepoužito 

D1 Nepoužito 

D_IN(LED) Dveřní kontakt 

OPEN(BZ) Odchodové tlačítko 

LOCK + Ovládání zámku + 

LOCK - Ovládání zámku - 
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2.2.2 Systémová čtečka 
V tomto režimu čtečka neovládá přímo zámek, ale přijatá data odesílá 

prostřednictvím Wiegand sběrnice do řídící jednotky. 

 

+12V Napájení + 10,8 až 26,4 VDC 

GND Zem  

D0 Wiegand data 0 

D1 Wiegand data 1 

D_IN(LED) Ovládání zelené LED na čtečce 

OPEN(BZ) Ovládání vestavěného bzučáku – po dobu aktivace nelze čtečku použít 

LOCK + Nepoužito 

LOCK - Nepoužito 
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3. Funkce 

V odstavci 3.1 až 3.4 je popsán režim, kdy čtečka přímo ovládá dveře a její provoz je 
zcela autonomní bez návaznosti na další systémy. 

3.1 Režim1 - Autonomní čtečka  

3.1.1 Oprávněný přístup 
Po přiložení karty, nebo zadání kódu je aktivován výstup pro dveřní zámek na dobu 
nastavenou v sekci 4. Aktivace je potvrzena svitem zelené LED 
 
Zadaný kód se potvrzuje #  tzn. pokud je kód 1111  pro otevření zadáte: 1111# 

3.1.2 Odchod 

Pro odchod z prostoru lze použít odchodové tlačítko. Po jeho stisku je aktivován 
dveřní zámek na dobu dle nastavení sekce 4. 

3.1.3 Dohled dveří 
Pokud je zapojen dveřní kontakt, chová se čtečka následovně: 

3.1.4 Poplach – násilné otevření 
Jestliže je detekováno otevření dveří ve chvíli, kdy není aktivován dveřní zámek 
(autorizací nebo tlačítkem pro odchod) je vyvolán poplach. Při tomto poplachu je 
aktivována akustická signalizace čtečky až do doby platné autorizace kartou, nebo 
master kódem. 

3.1.5 Signalizace stavu 

 

Stav Červená LED Zelená LED Bzučák 

Běžný provoz ON OFF - 

Aktivován zámek OFF ON Dlouze píp 

Stisk klávesy   Krátce píp 

Přečtení karty   Krátce píp 

Úspěšná operace OFF ON Dlouze píp 

Chyba operace   3xpíp 

Programování Pomalé blik   

Podsekce prog. Pomalé blik Pomalé blik  

Poplach   Siréna 
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3.2 Režim2 - Systémová čtečka 

Do čtečky nelze ukládat uživatele a nelze použít výstup pro zámek. Načtená karta je 

poslána, stejně jako by byla přečtená na běžné systémové čtečce. Zadaný pin je 

posílán v závislosti na nastavení v sekci 7. Umožňuje režim, kdy je doplněn do  délky 

26bitů (shodný s formátem dat na kartě), tento formát dokáže vyhodnotit většina 

řídících jednotek. Formát PARADOX ACM, je vyhodnocen ústřednou Digiplex jako kód 

uživatele, takže není nutno zadávat SN karty. 

4. Programování 

Vstup do programování  * instalační kód   #   (továrně 888888) 
Odchod z programování * pro odchod z režimu programování  

Odchod z programovací sekce * z podsekce programovacího režimu 
 

4.1 Příklad programování uživatele 

Pro vstup do programování nesmí být čtečka v poplachu, ani mít aktivovaný výstup 
pro zámek. 
 

Postup přidání uživatele číslo 2 s kódem 2222: * 888888 # 1  2  # 2222 # * 
 

4.2 Nastavení čtečky 

 

sekce Změna Instalačního kódu 

0 

příkaz  Nový instalační kód # opakovat nový instalační kód # 
(musí být 6 až 8 číslic)  

popis Instalační kód slouží ke vstupu do programovacího módu.  
 

sekce Režim autonomní čtečka / systémová čtečka 

7 

příkaz 
10 # 

 
Systémová čtečka (Popsáno v kapitole 3.5) 

11 # Autonomní čtečka (továrně nastaveno) 

popis Nastavení, zda čtečka přímo ovládá zámek, nebo posílá data. 
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4.2.1 Systémová čtečka 

 

sekce Nastavení Wiegand – posílání kódu v režimu systémová čtečka 

7 příkaz 

30 # 

 

kód potvrzený zadáním #  

31 # Nepoužívat (továrně) - NUTNO ZMĚNIT! 

32 # Použití s ACM12 jako systémová čtečka 

 

Popis 

30 

Kód je poslán ve formátu Wiegand 26b 
V závislosti na systému, do kterého je čtečka připojena, je 
číslo karty v tomto systému zobrazeno v dekadickém 
formátu, nebo ve formátu xxx:xxxxx. (Pokud je čtečka 
připojena k modulu ACM12 použijte nastavení 32) 

31 NEPOUŽÍVAT (továrně) - NUTNO ZMĚNIT! 

32 

Formát PARADOX ACM – Pokud je čtečka připojena 
do systému Digiplex k modulu ACM12 je nutno použít toto 
nastavení. Kód se pak nastavuje v programování ústředny na 
pozici kódu uživatele, karta pak na pozici karty uživatele, tak 
jako u systémových čteček Paradox 
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4.2.2 Autonomní čtečka 
 

sekce Pracovní režim 

3 příkaz 
0  #        Pouze karta (kód nelze zadat) 
1  #        K autorizaci je nutná karta i kód zároveň  
2  #        Autorizace kartou, nebo kódem.(Továrně) 

 
 

Postup 
autorizace 

0 pouze karta přiložit kartu 

1 karta a kód 
přiložit kartu a potvrdit 
uživatelským kódem  # 

2 karta nebo kód 
přiložit kartu nebo zadat 
uživatelský kód  # 

 

sekce Čas aktivace dveřního výstupu 

4 
příkaz čas  #        (v intervalu 01 - 99 sec. továrně 5) 

popis Platná autorizace aktivuje dveřní zámek na tento čas. 

 
 

sekce Typ použitého zámku 

5 příkaz 
0 #         Zámek pod napětím otevřeno 

1 #         Reverzní zámek – pod napětím zamčeno  
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4.3 Správa uživatelů 

 

sekce Přidání karty s určením pořadového čísla 

 
1 
 

příkaz pořadové číslo # přiložte kartu # 

popis Ke kartě se přiřadí zadané pořadové číslo (001-999). 

 

Změna kódu – provádí se v pohotovostním režimu 

příkaz 
* pořadové číslo # starý kód #  
nový kód # potvrdit nový kód   # 

popis 

Pro změnu uživatelského kódu musí být čtečka v základním režimu – 
bliká červená LED. 
Uvedeným postupem lze uživatelský kód změnit na libovolný 4-6 
místný. 

 

Zadání/změna kódu uživatele karty – provádí se v pohotovostním režimu 

příkaz * přiložte kartu # starý kód # nový kód # potvrdit nový kód   # 

popis 
Pro změnu uživatelského kódu musí být čtečka v základním režimu – 
není aktivní výstup, poplach, instalační režim - svítí červená LED. 
Pro první programování použijte jako starý kód: 1234 

 

sekce Přidání uživatele bez karty 

 
1 
 

příkaz pořadové číslo # kód # 

popis Kód může být 4-6 místný, nesmí být 1234 

 

sekce Mazání uživatele 

2 Příkaz 

0000  #   - smazání všech uživatelů 

číslo uživatele  # - smazání uživatele(1-500) 

Přiložte kartu  # - smazání karty 

Zadejte SN karty  # - smazání karty (8 nebo 10 číslic) 

  

sekce 
Přidání karty do systému s automatickým přiřazením pořadového 
čísla 

 
1 
 

příkaz Přiložte kartu… #  

popis 
Číslo uživatele se přiřadí automaticky na první volnou pozici 
(počínaje 1) 
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5. Tabulka uživatelů 

Číslo Jméno Karta kód 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


