
Přístupový systém ACK1F
popis zapojení a hlavních funkcí zařízení

Přístupový systém ACK1F slouží pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných připojených zařízení zadáním číselného kódu nebo přiložením
transpondéru RFID.

Technické údaje:            Popis svorkovnice JP1:                                        Popis svorkovnice JP2 (kontakt relé) a připojení zámku:
Napájecí napětí: DC 12V +/- 10%*
Odběr proudu: do 100mA
Zatížení kontaktu relé: max. 30V / 3A
Velikost paměti: 1000 uživatelů
Typ RFID karet: EM(ID) 125kHz
Čtecí vzdálenost: 1-15cm
Rozměry: 120x78x22mm
Rozsah teplot: 0 – 60 st.C
Relativní vlhkost: 20 – 80% RH
Zatížení zvonkového tlačítka: max. 12V/100mA
Určeno pro vnitřní použití.

               Nezapojené vodiče zaizolujte !

Programování hlavních funkcí: Defaultní programovací heslo z výroby je 123456. Všechny kódy smí mít délku 3 – 6 číslic.

Změna hlavního programovacího hesla # plrogramovací heslo #  0   nové heslo  #   nové heslo znovu # Defaultní heslo je 123456 

Přidání uživatelské karty (bez PINu) # programovací heslo #  1  načíst kartu   # Pro otevření: přiložit kartu 

Přidání společného PINu # programovací heslo #  21  zadat PIN   # Pro otevření: PIN # 

Přidání uživatelského PIN kódu # programovací heslo #  23   ID uživatele (4 čísla)   zadat PIN # Pro otevření: PIN #

Vymazání konkrétní uživatelské karty # programovací heslo #  41   načíst kartu   # Načtená karta bude vymazána z paměti 

Vymazání uživatele podle ID # programovací heslo #  42   ID uživatele (4 čísla)   # Uživatel bude vymazán z paměti

Vymazání všech uživatelů # programovací heslo #  40   0000   # Vymaže všechny karty a PINy (kromě společného PINu)

Změna času sepnutí relé (výchozí 5 sek.) # programovací heslo #   5   XX  # Kde XX je čas v sek. 1-99. Při zadání 0 je čas 0,2 sek. 

Popis LED signalizace:                                        Popis zvukové signalizace:

Červená LED bliká v intervalu 1 sek. Pohotovostní (provozní) režim 1 x krátký signál Oprávněná akce 

Zelená svítí trvale  Odemknuto 3 x krátký signál Chybná akce (neznámý čip nebo kód) 

Červená svítí trvale Programovací režim 1 x dlouhý signál Programování v pořádku dokončeno 

Zelená LED bliká v intervalu 0,5 sek. Po stisku # až do další akce Dlouhý trvalý signál Přechod do továrního nastavení kódu 

Dovozce: TFE elektronika s.r.o. Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě.
Nám. Svobody 1509 Nepoužitelný elektrovýrobek nevhazovat do směsného komunálního odpadu,
696 81 Bzenec je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU.
www.tfe.cz Na produkt je poskytována záruka v délce 24 mesíců. Záruka se nevztahuje na

mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem. 
info@tfe.cz
tel.: +420 731 115 151 (Po-Pá 8 – 15 hod.)

Širokou nabídku zámků, čipů RFID a dalšího příslušenství najdete na www.tfe.cz

http://www.tfe.cz/
mailto:info@tfe.cz

