Intelligent Access

prístupové systémy

TYP: Bezdrôtový zámok WIRELESS LOCK

Vlastnosti:


Otvorte zámok klávesnicou odtlačkom prsta, tlačidlom bezdrôtového odchodu a diaľkovým
vysielačom



IP65 DIY súprava zámku. Všetko bezdrôtové, už nepotrebujete žiadne káble



Jednoduchá inštalácia a obsluha



počet otvorení na sadu batérií: 16 000-krát pre zámok, 10 000-krát pre klávesnicu



Technológia 433MHz Rolling Code



Mimoriadne nízka spotreba energie



S dvomi diaľkovými vysielačmi



Kovová bezdrôtová klávesnica odtlačkov prstov (IP65)



1 000 používateľov (vrátane 100 používateľov odtlačkov prstov + 900 používateľov PIN / kariet)



kód 4~6 číslic,



karta EM 125kHz



Komunikačná vzdialenosť: 20M max



Otvorte zámok klávesnicou odtlačkom prsta, tlačidlom bezdrôtového odchodu a diaľkovým
vysielačom
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Programovanie: zmena master kódu, odtlačku , karty
Zapamätajte si nový master kód. Nedá sa obnoviť na pôvodný.
Môže byť iba jeden master odtlačok prsta a jedna karta
Vstup do programovania:

* (master kód) #
*123456#
Zmena master kódu
0 (nový kód) # (znovu potvrdiť nový kód) #
Nový kód musí mať 6 čísel
Dôležité upozornenie
Zapamätajte si nový master kód. Nedá sa
obnoviť na pôvodný.
Pridanie master odtlačku 4 (3x odtlačok/alebo karta) #
alebo karty
Zmazanie: master odtlačku 4 000 #
alebo karty
Odchod z programovania
*

Programovanie:
Vstup do programovania:

* (master kód) #
*123456#
1 (priložte prst 3x na čítačku) #

Pridanie odtlačku prsta
Pridanie karty/kódu - uživateľ

1 (ID ) # (priložte kartu/kód) #
ID (100-899) použivateľ

Pridanie karty/ kódu – návštevník
Obmedzenie počet otvorení 1-10

1 (ID ) #(0-9) # (priložte kartu/kód) #
ID (990-999) použivateľ
(0-9) – počet otvorení 0 = 10
2 (priložte prst/ kartu/ kód) #
2 (ID) #
2 (master kód)
*

Zmazanie odtlačku / karty/ kódu
Zmazanie odtlačku / karty/ kódu
Zmazanie všetkých uživazeľov
Odchod z programovania
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Ako sa zámok ovláda:
Otvorenie kódom
Otvorenie kartou
Otvorenie odtlačkom prsta
Otvorenie diaľkovým ovládačom
Otvorenie odchodovým tlačítkom

#(kód)#
# (priložte kartu)
(priložte prst na čítačku)
Stlačte D.O
Stlačte odchodové tlačítko

Okamžité zatvorenie
Okamžité zatvorenie

Stlačte D.O
Na čítačke *0#

Nastavene módu :
Vstup do programovania:
Odtlačok prsta

* (master kód) #
*123456#
30 #

Čítačka kariet
Čítačka kódov (klávesnica)
Odtlačok/karta/kód
Odchod z programovania

31 #
32 #
33 #
*

Párovanie zámku:
Zámok sa dodáva z výrobnými nastaveniam a spárovaný stačí vložiť batérie:





Postup párovania:
Dajte dole kryt na zámku
Stlačte na 5 sekund tlačítko po uvolnení bude blikať
na klávesnici zatlačte *0# (zvuk pip)
 na odchodovom tlačítku zatlačte tlačítko (zvuk pip)
 na diaľkovom ovládaní zatlačte tlačítko (zvuk pip)
 Odchod z párovacieho režimu stlačením tlačítka alebo automaticky po 15s
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Signalizácia slabých batérií:
Signalizácia baterií na zámku :
Led signalizácia + zvuk (beep) pri otvorení

Núdzové otvorenie - signalizácia stavu batérií. Pri poklese
napájania na kritickú úroveň sa zámok odomkne.
Signalizácia baterií na čítačke s klávesnicou :
o – po každom dotknutí číslce 3 x pipne
o – blikať bude oranžové led
Signalizácia baterií na odchodovom tlačítku a diaľkovom ovladači :
o – slabý dosah. Slabšia svietivosť led pri stlačení

AlarmTel s.r.o
týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu elektronická kľučka Vilka Slim - S31A a VILKA FP S31B
sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
:
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