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Technické parametry: 
 

Typ modulu: čtečka otisků prstů s integrovanou čtečkou karet 

Kompatibilita: otisk prstu, karta/přívěšek standard EM 125 KHz 

Čtecí dosah EM čtečky: 3 - 8 cm 

Karta: standard EM 125 kHz 

Autorizace: otisk nebo karta 

Kapacita paměti: max. 1500 otisků/karet 

Počet uživatelů: max. 1500 

Instalační kód: ano, 1 master karta 

Programování čtečky: pomocí externí USB klávesnice, LAN - PC 

Napájení: 10,5 - 13,5 V= 

Proudový odběr: max. 500 mA 

Výstupní signál z čtečky: 1 x relé, NC/NO 

Doba aktivace relé: 00 - 10 sec. 

Max. zatížení výstupního relé: 12 V/2 A 

Vstup: ano, 1 x dveřní kontakt NC 

Odchodové tlačítko: ano 

Poplachový výstup: ano, 1 x tranzistor 50 mA 

Doba poplachu: 1 minuta 

Tamper: magnetický 

Optická signalizace: LED dioda červená/modrá/zelená 

Audio signalizace: ano, bzučák 

Provedení: kov/plast 

Barva: stříbrná/šedá 

 
Reset IP adresy a komunikačního hesla 

 
Vyvolejte alarm (sepne poplachový výstup) uvolněním tamperu/oddálením magnetu. 
Po 30s alarmu stiskněte 3x tamper/přiložte 3x magnet, dojde k resetu IP adresy a 
komunikačního hesla. Ostatní nastavení a uživatelé zůstanou ve čtečce uloženi. 
 
Tovární nastavení IP adresy: 192.168.1.201 
Maska podsítě: 255.255.255.0 
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1. Instalace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přiložte šablonu na 
požadované místo 
instalace a vyvrtejte 
otvory dle značek 
na šabloně 

Odšroubujte šroub ve 
spodní části čtečky a 
odstraňte zadní část 

Odlepte ochrannou fólii 
z těsnění a nalepte těsnění 
na montážní držák, poté jej 
přišroubujte na stěnu 

Nasaďte čtečku na 
držák 

Zajistěte šroubem 

boční pohled 

Kabely by měly jít do čtečky 
zespodu, aby případná voda 
ztekla od čtečky pryč, pokud 
půjdou kabely do čtečky 
shora, může po nich stékat 
voda do čtečky. 
 
Pro zvýšení ochrany proti 
vnějším vlivům zasilikonujte 
prostor mezi těsněním a 
stěnou a mezi těsněním a 
čtečkou.  

správně špatně! 
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2.     Zapojení  
 
 

 
1 – pokud je uživatel úspěšně ověřen, čtečka otevře zámek 

2 – dveřní senzor detekuje stav dveří – otevřeno/zavřeno, pokud jsou dveře otevřeny  

bez autorizace nebo jsou otevřeny déle, než je povoleno, je vyhlášen alarm 

3 – pokud je narušen tamper čtečky je vyhlášen alarm 

4 – externí čtečka karet s výstupem wiegand 

5 – externí tlačítko pro otevření dveří 

6 – TCP/IP spojení s PC 
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2.1. Zapojení zámku 
 
Pro napájení používejte pouze zálohovaný zdroj min. 12V/3A  
např. PS-BOX-12V3A18Ah 

 

2.1.1. Sdílené napájení 
 
Při sdíleném napájení musí být nataženy od zdroje zvlášť vodiče pro čtečku a zvlášť 
pro zámek, nepropojujte na čtečce! Použijte vodiče o dostatečném průřezu! 

ULOCK=12V, I-ILOCK>1A  
‘I’: výstupní proud zařízení, ‘ULOCK’: zámek napětí,’ ILOCK’: zámek proud. 
A. zámek je v blízkosti zařízení. 
 

2.1.2. Nesdílené napájení 

Zařízení nesdílí napájení se zámkem:  
A. ULOCK=12V I-ILOCK≤1A;  
B. ULOCK≠12V;  
C. Zámek je daleko od zařízení.  
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2.2. Připojení ostatních zařízení 
 

 

 

2.3. Připojení napájení 
 

Pro napájení používejte pouze zálohovaný zdroj 
min. 12V/3A; pozor na polaritu! 
 
např. PS-BOX-12V3A18Ah 
 

 
Použijte dostatečně velký průřez kabelu viz. tabulka! 

Úbytky napětí na vedení v závislosti na typu kabelu 

Platí pro jednu čtečku max. odběr 500mA - úbytek pro pár 

  průřez vodiče 0,22 průřez vodiče 0,5 průřez vodiče 1 průřez vodiče 1,5 

10m 1V 0,4V <1V <1V 

20m 2V 0,8V <1V <1V 

50m x 2V 0,9V 0,6V 

100m x x 1,8V 1,3V 

150m x x x 1,9V 

Dbejte, aby úbytek na konci vedení nepřesáhl 2V! 
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2.4. Výstup Wiegand 26 
 
Čtečka MA-300 podporuje výstup Wiegand 26, tyto data mohou být dále zpracována 

dalším zařízením. 

 

2.5. Připojení externí čtečky karet 
 

Zapojení externí čtečky s výstupem Wiegand 26 
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2.6. Připojení USB klávesnice 
 
Zařízení podporuje použití externí klávesnice k přidání/odstranění uživatele, 
nastavení hesla klávesnice atd. viz uživatelský manuál. 

 
 
 

3. Komunikace 
 
 

Pro přímé spojení se čtečkou – použijte křížený kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



manuál                                                                                                   MA-300 

 

strana 10                                                                                  VARIANT plus, spol. s r.o. 

Restart čtečky 
 

Pokud se čtečka dostane do nedefinovaného stavu, můžete použít tlačítko reset a 
restartovat ji. 
 


