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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Работнаxчестота:....................................................................125kHz.
Типxизползваниxидентификатори:.....................................EM-Marine.x
Диапазонxнаxчетене:...........................................................60-80xмм.
Протокол:..............................................................................iButton.
Отдалеченостxнаxчетецаxотxконтролера:.....................................15м.
Индикацияxнаxчетеца:...........................................................звукова.
Изключванеxнаxзвука:.......................................................присъства.
Захранване:..........................................................................12VxDC.
Максималноxпотреблениеxнаxтокx
вxрежимxочакване:...................................................................30mA.x
Материалxнаxкорпуса:................................................ABSxпластмаса.
Размер:.....................................................................65xxx65xхx20xмм.
Тегло:......................................................................................40xгр.
5. УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
Температураxнаxоколнатаxсреда:x............................отx-30Сxдоx+50С.
Относителнаxвлажностxнаxвъздуха:.......................неxповечеxотx90,.
Четецътxеxпредназначенxзаxексплоатацияxвxусловиятаxнаxотсъствиеxна:x
валежи,xпрекиxслънчевиxлъчиxиxкондензацияxнаxвлага.

Четец (125 kHz; EM-Marine)
6. КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА.
-xчетецx+CP-Z+x.............................................1xбр.
-xръководствоx.............................................1xбр.
-xджъмпер...................................................1xбр.
-xопаковкаx..................................................1xбр.
7. ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Гаранционенxсрокxприxексплоатацияx24xмесецаxотxдататаxнаxпродажбата.x
xxxОснованияxзаxпрекратяванеxнаxгаранционнитеxзадължения:x
-xналичиетоxнаxмеханичниxповреди;
-xналичиетоxнаxследиxотxвъздействиеxнаxвлагаxиxагресивниxвещества;
-xналичиетоxнаxследиxотxнеквалифициранаxнамесавxсхематаxнаxчетеца.
xxxПоxвремеxнаxгаранционнияxпериодxПроизводителятxотстраняваxбезплатноx
неизправноститеxвxчетеца,xвъзникналиxпоxвинаxнаxПроизводителя,xилиxзаменя
неизправнитеxвъзлиxиxблокове.
xxxРемонтътxсеxизвършваxвxработилницатаxнаxПроизводителя.
ГаранциятаxеxвалиднаxсамоxнаxтериториятаxнаxРепубликаxБългария.

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.
Четецът CP-Z* се* прилага* в* системите* за* контрол* и* управление* на* достъпа*
(СКУД)* за* предаването* на* контролера* кода* на* поднесения* към* него*
идентификатор*(карта,*ключодържател*и*т.н.)*по*стандарт*EM-Marine*по*протокол**
iButton.*Четецът*допуска*скрит*монтаж*както*във*вътрешността*на*помещенията,*
така* и* външен* монтаж.* Техническите* характеристики* на* продукта* и*
конструкцията* на* корпуса* позволяват* да* се* осигури* надеждна* работа* през* слой*
мазилка*или*гипсокартон.

Контакти на конектора

2. МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ.
Четецът* се* монтира* върху* плоска* повърхност* в* място,* осигуряващи*
безпрепятствено*поднасяне*към*него*идентификатори.
За*монтаж*на*четеца*изпълнете*следващите*операции:
-*Развийте*винтовете*и*свалете*горния*капак.
-*Отбележете*и*пробийте*отворите*за*монтаж*под*размера*на*крепежните*отвори*
на*четеца*(фиг.2).
-*Прикрепете*капака*на*корпуса*(в*който*няма*платка)*на*мястото*за*монтаж*на*
четеца.
-* Свържете* кабелите* към* конектора* на* четеца* в* съответствие* със* схемата* на*
свързване*(фиг.1).
-*Затворете*корпуса*на*четеца*и*го*закрепете*с*винтове.

3. РАБОТА НА ЧЕТЕЦА.
ПриB внасянетоB наB идентификаторB вB обсегаB наB действиеB наB четеца,B
произлизачетенеB наB неговияB номер.B ПоB нататъкB прочетенияB идентификационенB
номерBсепредаваBвBконтролерBпоBпротоколBDallasTouchMemory(iButton).
ВB моментаB наB прочитанетоB номераB наB идентификатораB звучиB сигналB наB зумера.B
ЗаB изключванетоB наB звукаB наB зумераB еB необходимоB даB свалитеB джъмпераB отB
платкатаBначетецаB(вижBфиг.1).

За увеличаване силата на звука
на зумера отстранете стикера
За изключване звука на зумера
свалете джъмпера
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Фиг.1 Схема на свързване.
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*При*свързване*на*захранване*към*четеца*звучи*един*сигнал*на*зумера.
**Възможност* за* скрит* монтаж* на* четеца* зад* диелектрични* повърхности* с*
дебелина*не*повече*то*10*мм*или*да*се*зазида*в*стената.*Диапазонът*на*четене*
при*това*се*намаля.*Препоръчва*се*да*се*проверява*качеството*на*четене*преди*
завършването*на*монтажа.
***При* монтиране* на* 2-ве* устройства* за* четене* на* разстояние* по-близко* от* 30*
см.*е*възможно*понижаване*диапазона*на*сработване.*Не*монтирайте*четците*на*
разстояние*по-близко*от*10*см3
****За* осигурявана* на* отдалечеността* на* инсталацията* на* четеца* (посочена* в*
характеристиките)* е* необходимо* да* използвате* UTP* кабел* с* усукана* двойка*
(например* съответстващ* на* стандарта* CAT5e)* При* това* единият* кабел* на*
усуканата*двойка*се*свързва*към*GND,*втората*към*D0*(фиг.3).
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Фиг.2 Размерите на продукта.

Фиг.3 Свързване на четеца с усукана двойка.

