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Modul připojení čteček HID/Wiegand
 MONTÁŽ

Desku plošných spojů ATS1170 PCB lze umístit do každé stávající ústředny,
jejíž kryt je uzpůsoben pro desky velikosti B.

 NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIP ( )

Adresování: Přepínače DIP 1 až 4 slouží k identifikaci čísla modulu. Viz též
instalační manuál pro ústředny ATS.

 PŘEPÍNAČE DIP ( )

T ON – modul je posledním fyzickým zařízením na sběrnici (Term)
OFF - modul není posledním fyzickým zařízením na sběrnici

A ON – povoluje režim programování offline
OFF – ruší programování offline. Použijte pro standardní provoz

B ON – povoluje bankovní karty FIM
OFF – povoluje magnetické karty formátu ATS

C ON – je použita čtečka magnetických karet
OFF – je použita čtečka Wiegand

 PŘIPOJENÍ SBĚRNICE ATS (SYSTÉMOVÉ NEBO MÍSTNÍ) A ZEMNĚNÍ

Viz Instalační manuál pro ústředny ATS.

 KONEKTORY J2 A J3

J2 Vstup napájení 12 Vss, COMMS připojení ± dat na sběrnici.
J3  Relé odemknutí (NO/C/NC)

Toto relé spíná při odemknutí, tj. když L1 nebo L2 bliká. Viz
programování ústředny ATS, konkrétně skupina ovládačů výstupů  pro
tento modul (programovací menu 3).

 TECHNICKÉ ÚDAJE  
Napájení 12 Vss
Spotřeba bez čtečky 45 mA max.
Výstup napětí pro čtečku
(podle nastavení linky RDR) +5V / +12 Vss
Proud na výstupu čtečky - po 2 sec:
- trvalý:

100 mA  5VDC max.
  75 mA  5VDC.

Kontakty relé:
max. proud:
Max. napětí:

1A  0 –  30 Vss
300mA  48 Vss

Rozměry (V x Š) (deska velikosti B) 80 mm x 52 mm
Datový kabel Cat. 5 UTP.
Max. délka 50 metrů
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 LED

RX LED bliká, když se přijímají data (dotaz) po systémové sběrnici od
ústředny ATS. Pokud LED nebliká, pak ústředna nefunguje a nebo je
vadná sběrnice (obvykle kabeláž).

TX LED bliká, když modul odpovídá na dotaz z ústředny ATS. Pokud bliká
LED RX ale LED TX ne, pak není modul naprogramován v ústředně a
nebo má špatnou adresu.

Podrobnosti viz Instalační manuál pro ústředny ATS.
 PŘIPOJENÍ ČTEČKY J1

/E Připojení dveřního tlačítka RTE (požadavek na odchod). Při
připojení RTE na 0V se aktivuje požadavek na odchod (tlačítko
RTE tedy musí mít  v klidu rozpojené kontakty).

+5V Napájecí napětí pro čtečku (100 mA max. při 5 V po dobu 2
vteřin a 75 mA trvale).

+12V Napájecí napětí pro čtečku (100 mA max. při 12 V po dobu 2
vteřin a 75 mA trvale).

POZOR! Vodič + (kladný) je připojen buď na + 5 V nebo
+12 V podle typu použité čtečky.

0V NEGATIVNÍ pól napájení čtečky.
D0 Datové připojení čtečky.
D1 Datové připojení čtečky.
L1 Výstup typu otevřený kolektor pro řízení LED na čtečce.
L2 Výstup typu otevřený kolektor pro řízení LED na čtečce.
BZ Výstup typu otevřený kolektor pro řízení bzučáku ve čtečce, je-

li použit.


