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Dovozce je zapojen do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a likvidace 
odpadu z obalů EKOKOM 

 

 Dovozce je zapojen do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a likvidace 
odpadu z elektrických zařízení RETELA 
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1.   Úvod  

Za ízení  SBR-T8/ T11/ K10  lze  použít  jako  multifunkční   autonomní  p ístupový  kontrolér 
s klávesnicí a integrovanou čtečkou pro kontrolu a ovládání p ístupu do jedněch dve í. Lze je 
použít i jako klávesnici s výstupem Wiegand, nebo jako čtečku., které ovládají p ístup:                                     
- bezkontaktně pomocí  integrované čtečky RFID karet                                                                               
- po zadání vstupního čty číselného kódu PIN                                                                                    
- kombinovaně po načtení RFID karty a následném zadání vstupního čty číselného kódu PIN.  

Může registrovat maximálně 2000 uživatelů. Každý uživatel může mít p idělenou vlastní kartu 
vstupu a zároveň i unikátní vstupní kód PIN. Za ízení může p ímo ovládat zámek dve í, spuštění 
alarmu, zvonek a může být rovněž propojeno s odchodovým tlačítkem a dve ním kontaktem. 
Kontrolér se plně programuje p es vestavěnou klávesnici.  

 Kontroléry T8 a T11 mají plastovou schránku a jsou určeny pouze pro vnitřní instalaci. 
 Kontrolér K10 má kovovou schránku, umožňuje venkovní instalaci (krytí IP68) 
 Kontrolér má zabudovanou čtečku karet 125kHz EMarine nebo 13.56MHz Mifare. 

 Kontrolér má integrované výkonné podsvícení klávesnice. 
 Kontrolér má vstup Wiegand 26 pro připojení k externí čtečce. 
 Kontrolér má výstup Wiegand 26 pro připojení k externímu kontroléru. 
 Nastavitelná délka času odchodu, délka trvání alarmu a délka intervalu otevření dveří. 
 Velmi nízká proudová spotřeba  (30mA). 
 Vysoká operační rychlost <20ms  při registrovaných 2000 uživatelích. 
 Ochrana proti zkratu. 

 Jednoduchá instalace a programování. 
 Vestavěný detektor světla (LDR) pro sabotážní poplach. 

 Vestavěný bzučák. 
 Červená, žlutá a zelená LED dioda signalizující aktuální pracovní režim. 

 

2.  Technické parametry 
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Napájecí napětí 12VDC 

Maximální počet uživatelů 2000 

Čtecí vzdálenost karet 3-6 cm 

Proudová spot eba max. <60mA 

Proudová spot eba pohotovostní režim 25 +- 5mA 

Napájecí proud výstupu zámku Max. 3A 

Napájecí proud výstupu alarmu Max. 20A 

Pracovní teplota -10°C až +60°C 

Vlhkost 10% až ř0% 

Nastavitelná délka intervalu otev ení 
dve í 

0 - řř vte in 

Nastavitelná délka trvání alarmu 0 – 3 minuty 

Rozhraní Wiegand Wiegand 26 bit 

Konektory pro p ipojení Elektrický zámek, odchodové tlačítko, externí 
alarm 



 

 

 
3.   Obsah balení  
 

 

 

 

4.   Rychlý programovací průvodce 

Vstup do programovacího režimu Zadejte      Master kód # 
Z výroby je nastaven Master kód 999999 

Ukončení programovacího režimu Zadejte       

 
Pro provedení následujících kroků musíte být přihlášený jako správce (Master user) 
Změna Master kódu Zadejte  0  Nový kód  #  Nový kód  #   

Master kód může mít délku 6 až Ř číslic 

Přidání PIN kódu uživatele Zadejte  1  Číslo uživatele ID #  PIN  #   
Číslo ID lze zadat v rozsahu 1-2000. PIN kód lze zadat 
čty číselný v rozsahu 0000 -9999 s výjimkou kódu 1234, 
který je rezervován. Uživatele lze  trvale p idávat bez 
výstupu z programovacího režimu. 

Přidání RFID vstupní karty 
uživatele 

Zadejte  1  Načtěte kartu  # 
RFID vstupní karty uživatele lze  trvale p idávat bez 
výstupu z programovacího režimu. 

Odebrání PIN kódu, nebo vstupní 
karty uživatele 

Zadejte  2  Číslo uživatele ID #  pro odebrání PIN nebo  
Zadejte  2  Načtete kartu  #  pro odebrání karty.  
Uživatele lze  trvale odebírat bez výstupu 
z programovacího režimu. 

Odemčení dveří zadáním PIN 
kódu uživatele 

Zadejte  kód PIN (xxxx) a následně stiskněte #   

Odemčení dveří RFID vstupní 
kartou  uživatele 

P iložte kartu ke kontroléru 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 

Položka Počet Poznámka 

Kontrolér s klávesnicí 1  

Instalační a provozní p íručka 1  

Šroubovák 1 Ø20mmx60mm, speciálně pro klávesnici 
Hmoždinka 2 Ø6mmx30mm 

Vruty samo ezné 2 Ø4mmx2Řmm 

Vrut hvězdicový 1 Ø4mmx2Řmm 



 

 

 

5.   Instalace kontroléru 

 Demontujte zadní kryt kontroléru. Použijte k tomu speciální šroubovák, který je součástí 
dodávky. 

 Vyvrtejte do zdi dva otvory pro hmoždinky a jeden otvor pro p ipojovací kabel. 
 Hmoždinky zasuňte do vyvrtaných otvorů ve zdi. 
 Protáhněte p ipojovací kabel p es otvor pro kabel. 
 P ipevněte zadní kryt kontroléru na zeď samo eznými vruty, které p išroubujte do 

hmoždinek p es otvory v zadním krytu kontroléru. 
 P ipevněte schránku kontroléru k zadnímu krytu na zdi a p išroubujte šroub v dolní části 

kontroléru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Svorkovnice a zapojení kontroléru 

Barva 
kabelu 

Funkce Popis 

Růžová Zvonek A P ipojení kabelu A dve ního zvonku 

Růžová Zvonek B P ipojení kabelu B dve ního zvonku 

Zelená D0 Wiegand výstup D0 

Bílá D1 Wiegand výstup D1 

Šedá ALARM Mínus konektor alarmu (plus konektor alarmu se p ipojí k +12V) 

Žlutá Otev ít P ipojení jedné svorky odchodového tlačítka (druhá je p ipojená na 
záporný pól) 

Hnědá D_IN P ipojení jedné svorky magnetického detektoru (druhá je p ipojená 
na záporný pól) 

Červená +12V P ipojení stabilizovaných +12V DC napájení 
Černá -12V P ipojení stabilizovaných -12V DC napájení 
Modrá NO P ipojení relé v klidu 

Fialová COM P ipojení relé svorky společně 

Oranžová NC P ipojení relé v klidu 
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6.1   Obecný způsob zapojení a napájení 
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6.2   Speciální způsob zapojení a napájení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Reset do továrního nastavení 
       a.  P ipojte kontrolér, stiskněte tlačítko # a rychle jej uvolněte když  se LED dioda rozsvítí 

            oranžově. 

       b.  Po dvojím pípnutí se systém vrátí do továrního nastavení. 

Upozornění: Budou obnovena pouze instalační data. Uživatelská data zůstanou nedotčena. 
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8.   Vyvolání sabotážního poplachu 

 

Za ízení má integrovaný světelný snímací odpor (LDR), který funguje jako sabotážní poplach. 

Pokud schránku kontroléru sejmete ze zadního krytu, nebo někdo utrhne kontrolér ze zdi včetně 
zadního krytu, LDR vyvolá sabotážní poplach. 

 

9.  Zvuková a světelná signalizace   

 

Stav zařízení Červená LED Zelená LED Žlutá LED Bzučák 

Zapnuto - svítí - 1x pípnutí 
Pohotovostní režim svítí - - - 

Stisknutí klávesy - - - 1x pípnutí 
Úspěšná operace - svítí - 1x pípnutí 
Neúspěšná operace - - - 3x pípnutí 
Vstup do programovacího 
režimu 

svítí - - - 

Programovací režim trvá - - svítí 1x pípnutí 
Výstup z programovacího 
režimu 

svítí - - 1x pípnutí 

Otev ení dve í - svítí -  1x pípnutí 
Alarm svítí - - Alarm 
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10.  Detailní programovací průvodce   

Vstup do programovacího režimu Zadejte     Master kód # 
Z výroby je nastaven Master kód 999999 

Ukončení programovacího režimu Zadejte   

Pro provedení následujících kroků musíte být přihlášený jako správce (Master user) 

Změna Master kódu Zadejte  0  Nový kód  #  Nový kód  #   
Master kód může mít délku 6 až Ř číslic 

Nastavení pracovního režimu 
Nastavení uživatelů s platnou kartou vstupu 
 
Nastavení uživatelů s platnou kartou vstupu a PIN 
kódem  
 
Nastavení uživatelů s platnou kartou vstupu nebo 
po zadání PIN kódu. 

 

Zadejte 3 0 #. Vstup je možný pouze 
s kartou. 
Zadejte 3 1 #. Vstup je možný po p iložení 
karty a zadání PIN kódu. 
Zadejte 3 2 #. Vstup je možný po p iložení 
karty nebo zadání PIN kódu. Tento režim je 
nastaven z výroby. 

Přidání uživatele  buď v režimu nastavení karty vstupu, nebo PIN kódu uživatele ( 3 2 #) 
 

Přidání PIN kódu uživatele Zadejte  1  Číslo uživatele ID #  PIN  #   
Číslo ID lze zadat v rozsahu 1-2000. PIN 
kód lze zadat čty číselný v rozsahu 0000 -
9999 s výjimkou kódu 1234, který je 
rezervován. Uživatele lze  trvale p idávat 
bez výstupu z programovacího režimu: 
1  Číslo uživatele ID1  #  PIN  # Číslo 
uživatele ID2 #  PIN  #   atd. 

Odebrání PIN kódu uživatele Zadejte 2 Číslo uživatele ID  #     

Změna PIN kódu uživatele 
Změnu lze provést pouze po ukončení 
programovacího režimu 

Zadejte     Číslo uživatele ID #  starý PIN#  
nový PIN# nový PIN#  

Přidání karty vstupu uživatele (metoda 1) 
Toto je nejrychlejší způsob p idání karet 
s automatickým generováním čísla uživatele. 

Zadejte  1  Načtěte kartu  # 
RFID vstupní karty uživatele lze  trvale 
p idávat bez výstupu z programovacího 
režimu. 

Přidání karty vstupu uživatele (metoda 2) 
Toto je alternativní způsob p idání karet s použitím 
p idělení čísla uživatele ID. Kartě je p iděleno číslo 
uživatele ID. Jedna karta může mít p iděleno 
pouze jedno číslo uživatele ID. 

Zadejte 1 Číslo uživatele ID # Načtěte 
kartu #    

Přidání karty vstupu uživatele (metoda 3) 
Číslo karty je posledních Ř číslic z čísla na zadní 
straně karty. Číslo uživatele ID je generováno 
automaticky. 

Zadejte 1 a Číslo karty 

Přidání karty vstupu uživatele (metoda 4) 
U tohoto způsobu je číslo uživatele ID p iděleno ke 
konkrétnímu číslu karty. Jedno číslo uživatele ID  
může být p iděleno pouze k jednomu číslu karty. 
 

Zadejte 1 Číslo uživatele ID# a pak Číslo 
karty# 
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Odebrání vstupní karty uživatele Zadejte  2  Načtete kartu  #  pro odebrání 
karty.  
Uživatele lze  trvale odebírat bez výstupu 
z programovacího režimu. 

Odebrání vstupní karty uživatele s použitím 
čísla uživatele ID 

Zadejte  2  Číslo uživatele ID #   

Odebrání vstupní karty uživatele s použitím 
čísla karty 
Tento způsob lze použít, pokud uživatel chce 
provést změnu, ale RFID vstupní kartu ztratil. 
(Je proto nezbytné mít číslo karty mít někde 
zapsáno). 

Zadejte  2  Číslo karty #   

Přidání karty a PIN uživatele  v režimu nastavení karty vstupu a PIN kódu uživatele (3 1 #) 

 

Přidání karty vstupu a PIN uživatele  
PIN kód lze zadat čty číselný v rozsahu 0000 -
9999 s výjimkou kódu 1234, který je rezervován. 
 

Zadejte  1  Načtěte kartu  # 
Stiskněte    pro ukončení programovacího 
režimu. 
Následně p idělte ke kartě číslo PIN: 
Stiskněte     a Načtěte kartu zadejte 1234# 
PIN# PIN# 

Změna PIN # v režimu nastavení karty vstupu a 
PIN kódu uživatele (metoda 1) 
Pamatujte, že změna PIN se provádí po ukončení 
programovacího režimu. Uživatelé si jej tedy 
mohou měnit sami!! 

Stiskněte     a Načtěte kartu a pak zadejte 
starý PIN# nový PIN# nový PIN# 

Změna PIN # v režimu nastavení karty vstupu a 
PIN kódu uživatele (metoda 2) 
Pamatujte, že změna PIN se provádí po ukončení 
programovacího režimu. Uživatelé si jej tedy 
mohou měnit sami!! 

Stiskněte    a zadejte Číslo uživatele ID#    
a pak zadejte starý PIN# nový PIN# nový 
PIN# 

Odebrání karty a PIN kódu uživatele 
Pro odebrání karty a PIN uživatele stačí odebrat 
kartu! 

Zadejte 2 Číslo uživatele ID # 

Přidání karty vstupu uživatele  v režimu nastavení uživatelů s platnou kartou vstupu  (3 1 #) 

 

Přidání a odebrání karty vstupu uživatele Postup je stejný jako u p idání a odebrání 
karty vstupu uživatele v ( 3 2 #) 

Odebrání všech uživatelů 
 

Funkce odebrání všech uživatelů se používá  
výjimečně. Postupujte p i ní opatrně! 

 Zadejte 2 pak 0000 a # 

Odemčení dveří 
 

Odemčení dveří zadáním PIN kódu uživatele Zadejte  kód PIN (xxxx) a následně 
stiskněte #   

Odemčení dveří RFID vstupní kartou  uživatele P iložte kartu ke kontroléru 
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Odemčení dveří RFID vstupní kartou  uživatele 
a kódem PIN 

P iložte kartu ke kontroléru pak zadejte PIN 
a # 

Nastavení času zpoždění relé 
 

Pro nastavení času zpoždění relé  můžete zadat Zadejte    Master kód # 4 pak čas 0-99 #  

interval v rozsahu 0-řř vte in  

Detekce otevření dveří 
Pro tuto funkci musí být instalován přídavný magnetický kontakt, nebo zámek se 

zabudovaným interním magnetickým kontaktem 
 
Příliš dlouhé otevření dveří.  V situaci, kdy byly dve e otev eny normálně pomocí karty nebo 
PIN, ale nezav ely se po uplynutí 1 minuty, zabudovaný bzučák automaticky upozorní zvukem 
trvajícím 1 minutu uživatele, že má zav ít dve e. Následně se bzučák automaticky vypne. 
 
Násilné otevření dveří. Pokud dojde k otev ení dve í bez p edchozí autorizace, nebo v situaci, 
kdy byly dve e nejd íve normálně otev eny po autorizaci kartou nebo kódem PIN a následně po 
uplynutí intervalu 2 minut budou znovu otev eny násilím, zabudovaný bzučák se automaticky 
spustí a bude aktivován také externí alarm. Délku alarmu lze nastavit na dobu 0-3 minut. Z výroby 
je nastavena délka alarmu 1 minuta. 
 
 

Zablokování funkce detekce otevření dveří 
(Je nastaveno z výroby) 

Zadejte  6 0 # 

Odblokování funkce detekce otevření dveří Zadejte  6 1 # 

Délka času alarmu 
 

Nastavení délky času alarmu (0-3 minuty) 
Z výroby je nastavena délka alarmu 1 minuta. 
 

Zadejte 5 4 pak čas 0-3  # 

Zablokování klávesnice a spuštění funkce zapnutí alarmu. 
V p ípadě, že kontrolér zaznamená 10 pokusů načtení neplatných karet, nebo 10 zadání 
neplatných kódů PIN v průběhu intervalu 10 minut, dojde k zablokování klávesnice na dobu 10 
minut. Zároveň dojde ke spuštění funkce aktivace alarmu a rovněž ke spuštění zabudovaného 
bzučáku na dobu 10 minut (v závislosti od provedeného nastavení kontroléru viz. postupy níže). 
Normální nastavení: Klávesnice se nezablokuje 
a alarm nespustí (toto je nastavení z výroby) 

Zadejte 7 0 #  (Nastavení z výroby) 

Zablokování klávesnice Zadejte 7 1 #   

Spuštění funkce aktivace alarmu a spuštění 
zabudovaného bzučáku 

Zadejte 7 2 #   

Vypnutí alarmu 

Obnovení nastavení upozornění na otevření 
dveří násilím 

Načtěte platnou kartu vstupu nebo 
zadejte Master kód a # 

Obnovení nastavení upozornění na příliš 
dlouhé otevření dveří  

Zavřete dveře nebo Načtěte platnou kartu 
vstupu nebo zadejte Master kód a # 
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11. Způsob zapojení a napájení kontroléru jako čtečky s výstupem Wiegand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozce a autorizovaný distributor 
 
 

ATIS group s.r.o. 
Za Strašnickou vozovnou 7 
100 00 Praha 10 
www.atisgroup.cz 
e-mail: obchod@atisgroup.cz 
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