KÜLSÕ

Beléptetõ Modul V1.1
DGP2-ACM1P

Ismertetõ
DGP2ACM1-EI02

NEGATÍV KAPCSOLÓ CSATLAKOZTATÁSA

A DGP2-ACM1P külsõ negatív kapcsolóval rendelkezik. Egy PGM-et a központról
vagy egy modulról a beléptetõ ajtó zárának nyitására használhat. Csatlakoztassa
a kívánt PGM kimenet terminált a “TRIG (-)” a modul termináljára az 1. ábra
alapján (hátoldal). Ha csatlakoztatta, programozza a kívánt PGM eseményt. Ha
az esemény jelentkezik, az ajtó kinyit.
A külsõ negatív kapcsoló kapcsolható nyomógombbal. Amikor a nyomógombot
lenyomják, az ajtó kinyit. Csatlakoztassa a nyomógombot az 1. ábra alapján
(hátlap).

PROGRAMOZÁSI

MÓD

A DGP2-ACM1P programozási módjába lépéshez:
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BEVEZETÉS
A Beléptetõ Modul a Digiplex (DGP-48) vagy DigiplexNE (DGP-NE96) központ
Beléptetõ Jellemzõjéhez készült. A beléptetõ figyeli és irányítja a belépést akár 32
kijelölt ajtón, külön központ használata nélkül. Minden DGP2-ACM1P lehetõséget
biztosít olvasó (PosiProx CR-R880-A vagy PosiPIN CR-R885-BL), REX eszköz
(Paradoor 460), nyitásérzékelõ és záreszköz segítségével irányítsa a beléptetést
egy ajtón. Igény szerint, nyitásérzékelõk rendelhetõk a zónákhoz a központon így
kapcsolva az ajtókat a riasztás rendszerhez. Így ugyanaz az ajtó a beléptetõ
rendszerben és a riasztás rendszerben is használható. Csak két beléptetõ
jellemzõ igényli, hogy a beléptetõ ajtó nyitásérzékelõje zónához legyen rendelve:
“Betörés Riasztás Kényszer Ajtón” és a “Belépés Élesített Beléptetõ Ajtón” (lásd
Digiplex vagy DigiplexNE Ismertetõ & Telepítõi Kézikönyv).

MÛSZAKI LEÍRÁS*
AC Táp:
Aux. Táp:
Akku:
Number of Outputs:
Zónák száma:
Bemenetek száma:
központ kompatibilitás:

16Vac, 20/40VA, 50 - 60Hz
12Vdc, tipikus 600mA, 700mA max.
12Vdc, 4Ah minimum
2; egy 50mA PGM kimenet, egy “C” relé
szabályozta @ 125V, 5A fogadó töltés
2 (Nxitásérzékelõ & REX eszköz)
2 (Negatív Kapcsol & Szabotázs bemenet)
Digiplex (DGP-48) V2.20 vagy magasabb
DigiplexNE (DGP-NE96)

* Mûszaki jellemzõk változtatásának jogát fenntartjuk.

BELÉPTETÕ

MODUL TELEPÍTÉSE

A modul a központ kommunikációs buszához van lkapcsolva. Csatlakoztassa a
modult a központhoz az 1. ábra alapján. Lásd Digiplex vagy DigiplexNE Ismertetõ &
Telepítõi Kézikönyvben a központtól való maximális telepítési távolságról. A PGM
kimenetre az eszközöket az 1. ábra, 1. részlete alapján csatlakoztassa (hátoldal). A
REX eszköz, olvasó, záreszköz és nyitásérzékelõ kapcsolási rajza 1. ábra.
A nyitásérzékelõ követi a központ EOL definícióját. Amikor az EOL
bekapcsolt és a nyitásérzékelõ nem használt, helyezzen egy 1kW
ellenállást a CT és az AUX- bemenet terminálra. Ha az EOL nem
használt, használjon jumpert. Ha a REX eszköz nem használt, tegyen
jumpert a REX és az AUX- terminálokra.

AC

TÁP

&

SEGÉDAKKU CSATLAKOZTATÁSA

A DGP2-ACM1P beépített táppal rendelkezik. Ez áramot szolgáltat a zárnak.

AC táp:
Használjon egy 16.5Vac (50/60 Hz) transzformátort minimum 20VA
teljesítménnyel a szükséges AC táp biztosításához. Ne használjon
kapcsolóüzemû csatlakozókat a transzformátor ellátására. Csatlakoztassa a
transzformátort az 1. ábra alapján (hátoldal).
Segédakku:
Tápvesztés alatt a modul ajtózár reléjének ellátásához, kapcsoljon egy 12Vdc 4Ah
tölthetõ sav/ólom vagy zselés segédakkut az 1. ábra alapján (hátoldal). Az akkut az
AC ptáp kapcsolása zután csatlakoztassa. Az akku telepítésekor, ellenõrizze a
helyes polaritást.

1. lépés: Tartsa nyomva a [0] gombot
2. lépés: Gépelje be a [TELEPÍTÕKÓD]-ot
3. lépés: Lépjen [953] (DGP-48) / [4003] (DGP-NE96) szekcióba
4. lépés: Adja meg a DGP2-ACM1P 8-jegyû [SOROZATSZÁM]-át
5. lépés5: Adja meg a programozni kívánt [SZEKCIÓ] 3 jegyét
6. lépés: Adja meg a szükséges adatot
A DGP2-ACM1P programozható a WinLoad Vagyonvédelmi Szoftver (V2.0 vagy
magasabb) vagy a központ Modul Másolás jellemzõ segítségével is. Részleteket lásd
a központ Ismertetõ & Telepítõi Kézikönyvében. A sorozatszám a Beléptetõ Modul PC
lapján található.

Ajtók rendelése partícióhoz

Szekció [001] - Opció [1] - [8]

A Beléptetõ ajtók hozzárendelhetõk egy vagy több partícióhoz a riasztás
rendszerben. Így a Belépõkártyával történõ mûveletek közvetlenül az ajtóhoz
rendelt partíciókhoz kapcsolódik. Beléptetõajtó partícióhoz rendeléséhez, csak
kapcsolja be a partíciónak megfelelõ opciót. Opció [1] - [8] jelentik a partíciókat 18 megfelelõen. Partíció 1 alapértelmezeten bekapcsolt.
A Beléptetõl Modul csak 5 - 8 partíciókhoz rendelhetõ, ha DigiplexNE
központhoz kapcsolt.

Szabotázs bemenet

Szekció [002] - Opció [1]

Szekció [002] - Opció [3]
Az olvasó piros LED-je követi a partíció állapotát
Az olvasó piros LED-je programozható villogásra a partíció állapota alapján. Ha a
jellemzõ bekapcsolt, az olvasó piros LED-je villog, amikor a partíció élesítés,
Kilépés késleltetés, Belépés késleltetés, Betörés Riasztás vagy Tûzriasztás alatt.
Alapértelmezett: Opció [3] BE.

Szekció [002] - Opció [4]
Az olvasó csipogással követi a partíció állapotát
Ez a jellemzõ csak akkor mûködik, amikor Szekció [002] Opció [3] bekapcsolt. Az
olvasó programozható csipogásra a partíció állapot alapján. Ha bekapcsolt, az
olvasó csipog amikor a partíció élesítés, Kilépés késleltetés, Belépés késleletetés,
Betörés riasztás vagy Tûzriasztás alatt. Alapértelmezett: Opció [4] BE.

Szekció [002] - Opció [7]
Olvasó zöld LED opciók belépés megadáskor
Ha Opció [7] BEkapcsolt, amikor a belépõkártyát felmutatják az olvasónak, az
olvasó LED-je zöldre vált az ajtó nyitott periódusá alatt (vagy míg az ajtó bezár).
Ha Opció [7] KIkapcsolt, az olvasó LED-je röviden kialszik, jelezve, hogy az ajtó
nyitva. Alapértelmezett: Opció [7] BE.

Nyitás REX-re (Kilépés kérés)

Nyitott ajtó periódus

A Nyitott ajtó periódus az az idõ, amíg az ajtó nyitva marad miután belépés adott,
vagy a Kilépés kérést fogadta. Adjon meg egy értéket 001 és 255 másodperc
között. Alapértelmezett: 005 másodperc.

A Nyitott ajtó pariódus nyújtás az idõ, ami a Nyitott ajtó periódusához adódik [006]
szekcióban, tovább hagyva nyitva az ajtót. Ez hosszabb belépés idõt tesz
lehetõvé azoknak, akiknek belépõkódjukon ez a jellemzõ bekapcsolt, ez
különösen a fizikailag hátrányosabb helyzetûeknek és idõsebbeknek hasznos.
Adjon meg egy értéket 001 és 255 másodperc között.
Alapértelmezett: 015 másodperc.

Szekció [002] - Opció [8]

Amikor a REX eszköz mozgást érzékel, engedélyezhet áthaladást a kilincs
elfordításával vagy anélkül. Ha az opció bekapcsolt, az ajtó nyílik, amikor a REX
eszköz mozgás érzékel és a felhasználók az ajtó mindkét oldaláról nyithatják az
ajtót. Ha az opció kikapcsolt, az ajtó csak akkor nyit, ha a kilincset elfordítják a
REXeszköz oldalán. Alapértelmezett: Opció [8] KI.

Szekció [002] - Opció [6]

Visszazárás idõ

Szekció [008]
Ajtó nyitva maradt szünet belépés riasztás elõtt
Az Ajtó nyitva maradt szünet az az idõ, amíg az ajtó nyitva maradhat miután
belépés történt vagy Kilépés kérés után, anélkül, hogy helyi belépés riasztást
generálna. Adjon meg egy értéket 001 és 255 között, meghatározva hány
másodpercig maradjon nyitva mielõtt helyi belépés riasztás indul. Alap: 060 mp.

Szekció [007]

Nyitott ajtó periódus nyújtás

A zár nyitva marad a Nyitott ajtó periódus alatt (szekció [006]), de, ha az ajtót
kinyitják, programozható zárásra amint az ajtó becsukódott vagy azonnali zárásra
még ha az ajtót nem is csukták be. Ha az opció BEkapcsolt, a zár bezár, amint a z
ajtó becsukódik. ha az opció KIkapcsolt, a zár azonnal bezár.
Adjon
meg
egy
értéket
001
és
255
másodperc
között.
AlapértelmezettAlapértelmezett: Opció [6] KI.

Szekció [013]

Nyitott ajtó ütemezés

A Nyitott ajtó ütem meghatározza az órát, napot, és szabadnapokat, amikor az
ajtó nyitva marad. Ekkor, a felhasználóknak ne mkell felmutatniuk
Belépõkártyájukat az olvasónak. Az ütem két programozható idõ periódust,
intervallumot tartalmaz, mely meghatározza, mely nap, mely órájában léphetnek
be a felhasználók. Amikor az ütem “H”-val programozott, a felhasználók a
központba programozott szabadnap alatt léphetnek be (lásd Digiplex vagy
DigiplexNE Ismertetõ & Telepítõi Kézikönyv). Programozza a Start idõt és Vége
idõt a 24-órás óra alapján.

Opció Nap

A DGP2-ACM1P nem rendelkezik szabotázs kapcsolóval. Ha szükséges, kapcsolja
be opció [1]-et és kapcsoljon szabotázs kapcsolót a “TMP” bemenetre az 1. ábra
2. részlete alapján1 (hátoldal). Ha szabotázs jelentkezik a modulon, szabotázs
jelentést küld a központnak a buszon. Alap: Opció [1] KI.

Szekció [006]

Opció Nap

[1]
[2]

Vasárnap (V)
Hétfõ (H)

[4]
[5]

Szerda (Sz)
Csütörtök (Cs)

[3]

Kedd (K)

[6]

Péntek (P)

Opció Nap
[7]
[8]

Szombat (Szo)
Szabadnap
(SzN)

Példa:
•
Intervallum A: Start idõ 07:00, Vége idõ 16:00, nap _ H K Sz Cs P _ _
•
Intervallum B: Start idõ 10:00, Vége idõ 17:00, nap V _ _ _ _ _ Szo SzN
Az ajtó nyitva Hétfõn, Kedden, Szerdán, Csütörtökön és Pénteken de.7 és du.4
között és Szombaton, Vasárnap és Szabadnapokon de.10 és du.5 között.
Ekkor, a felhasználóknak nem kell Belépõkártyájukat felmutatni az ütem alatt.

Szekció [002] - Opció [5]
Kártya aktiválta nyitott ajtó ütemezés
Ha a Nyitott ajtó ütem programozott és ez az opció bekapcsolt, az ajtó zárva,
amíg az elsõ érvényes Belépõkártyát fel nem mutatják. Ha az ajtó kinyílt, nyitva
marad, amíg az ütem véget ér. Például: az ütem de.7-du.5 Hétfõtõl Péntekig,
Opció [5] bekapcsolt, és érvényes Belépõkártyát mutatnak fel az olvasónak
Hétfõn de.8-kor. Bár az ütem de.7-kor indul, az ajtó zárva marad de.7-de.8-ig. Ha
belépés történik de.8-kor, az ajtó nyitva marad du.5-ig. Alap: Opció [5] KI.

Szekció [003] - Opció [1]
Ajtó nyitva maradt belépés riasztás
Ha egy beléptetõ ajtó nyitva marad miután belépést ad vagy kilépés kérés után,
helyi belépés riasztás generálódik, ha az ajtó nem zár vissza a meghatározott idõ
alatt (szekció [008]). Alap: Opció [1] KI. Ha az Ajtó nyitva maradt riasztás
kikapcsolt, a következõ szekciók szintén kikapcsoltak:

Szekció
[003] Opció [2] Ajtó nyitva maradt figyelmeztetés
Opció [3] Ajtó nyitva maradt riasztás (hangos/néma)
Opció [4] Ajtó nyitva maradt riasztás következik (visszaáll/idõzítõ)
[008] Ajtó nyitva maradt szünet belépés riasztás elõtt
[009] Ajtó nyitva maradt figyelmeztetés idõzítõ
[010] Ajtó nyitva maradt riasztáshoz csipogó idõzítõ

Ajtó nyitva maradt figyelmeztetés

Szekció [003] - Opció [2]

A Beléptetõ ajtó Ajtó nyitva maradt szünettel van programozva (szekció [008]). A
figyelmeztetéskor az olvasó csipog egy ideig, amíg az Ajtó nyitva maradt szünet
le nem telik, figyelmeztetve a felhasználót, hogy a belépõ ajtó nyitva maradt és
helyi beléps riasztás fog indulni, ha nem csukja. A figyelmeztetés lassabb mint az
ajtó nyitva maradt riasztás (kb. kétszer). Programozza a figyelmeztetés idõzítõt
[009] szekcióban. Bekapcsolva az opciót bekapcsolja az Ajtó nyitva maradt
figyelmeztetés jellemzõt. Alapértelmezett: Opció [2] BE.

Ajtó nyitva maradt figyelmeztetés idõzítõ

Szekció [009]

Ez az Idõzítõ kapcsolja az ajtó nyitva maradt figyelmeztetést az Ajtó nyitva maradt
szünet vége elõtt ([008] szekció). Például, ha 60 másodperc van [008] szekcióba
programozva és 15 másodperc [009] szekcióba, ekkor 60 mínusz 15 egyenlõ 45.
Ezért, az olvasó csipogni kezd miután már 45 másodperce nyitva van. Adjon meg
egy értéket 001 és 255 között, meghatározva hány másodpercet csipogjon az
olvasó az Ajtó nyitva maradt szünet letelte elõtt. Alapértelmezett: 015 mp.
Ajtó nyitva maradt szünet: Szekció [008] = 060 mp
Ajtó nyitva maradt Figyelmeztetés Idõzítõ: Szekció [009] = 015 mp
Figyelmeztetés
csipogás indul

Ajtó nyit

0

(45 mp)

45

“Ajtó nyitva maradt riasztás”
indul

(15 mp)

60 Mp

SzekcióSzekció [003] - Opció [3] és [4]
Ajtó nyitva maradt riasztás gátlás
A Beléptetõ ajtó Ajtó nyitva maradt szünettel van programozva (szekció [008]). Ha
a szünet letelt, az Ajtó nyitva maradt riasztás lehet hangos vagy néma és addig
csipog, amíg a helyi belépés riasztás tart vagy a csipogás idõzítõt követi (szekció
[010]). Az Ajtó nyitva maradt riasztás hangja hasonlít a Kilépés késleltetés utolsó
másodperceinek gyors csipogására. Amikor az ajtó bezár a helyi belépés riasztás
alatt, az Ajtó nyitva maradt visszaáll esemény naplózható az eseménytárba. Ha
Opció [3] BEkapcsolt, a riasztás hangos. Ha Opció [4] BEkapcsolt, az Ajtó nyitva
maradt riasztás követi a [010] szekcióban programozott csipogás idõzítõt. Ha
Opció [4] KIkapcsolt, az Ajtó nyitva maradt riasztás addig csipog, míg a riasztás
elõfordul. Alapértelemzett: Opció [3] BE és Opció [4] KI.

Szekció [010]
Csipogás idõzítõ Ajtó nyitva maradt riasztáshoz
Ha [003] szekcióban Opció [4] BEkapcsolt, ez a csipogás idõzítõ meghatározza,
mennyi ideig csipog az Ajtó nyitva maradt riasztás. Ha az Ajtó nyitva maradt
szünet (szekció [008]) letelt, az Ajtó nyitva maradt riasztás indul. Adjon meg egy
értéket 001 és 255 között, ennyi másodpercig fog a helyi belépés riasztás
csipogni. Alapértelmezett: 005 mp.

Ajtó kényszer nyitva Opció

Szekció [003] - Opció [5]

Ha beléptetõ ajtót nyitnak belépõkártya, külsõ kapcsoló vagy kilépés kérés nélkül,
Belépés riasztás generálódik. Betörõ riasztás is indulhat (lásd Digiplex vagy
DigiplexNE Ismertetõ & Telepítõi Kézikönyv). Amikor az ajtó bezár Belépés riasztás
alatt, az Ajtó kényszer nyitva visszaáll esemény kerül az eseménytárba.
Bekapcsolva az opciót, bekapcsolódik az Ajtó kényszer nyitva riasztás.
Alapértelmezett: Opció [5] KI. Amikor az Ajtó kényszer nyitva riasztás ki van
kapcsolva, a következõ szekciók is ki vannak kapcsolva::

Szekció [011]
Csipogás idõzítõ Ajtó kényszer nyitva riasztáshoz
Ez a csipogás idõzítõ meghatározza meddig csipog az Ajtó kényszer nyitva
riasztás (szekció [003] Opció [6] & [7]). Adjon meg egy értéket 001 és 255 között,
meghatározva, hány másodpercig fog az ajtó kényszer nyitva riasztás csipogni.
Alapértelmezett: 005 másodperc.

Szekció [002] - Opció [2]

Akku töltõ áram

Ha [002] szekcióban Opció [2] KIkapcsolt, az akku töltõ áram 350mA. Ha [002]
szekcióban Opció [2] BEkapcsolt, az akku töltõ áram 700mA. A töltõ áram 350mAra állítása hosszabb akku töltés eredményez, mint a 700mA, de kevesebb a
tápigénye a modultól. Alapértelmezett: Opció [2] KI.

Szekció [004] - Opció [1]

PGM Deaktiválás Opció

Vége #

[018]

[019]

[020]

[021]

PGM

Csak 000 - 055 esemény csoportok használhatók a Beléptetõ modul
PGM Aktiválás és Deaktiválás eseményeinek programozására.

PGM Idõzítõ

Részlet 1: A PGM kimenet csatolása

PGM Aktiválás esemény

A PGM Aktiválás esemény meghatározza, milyen esemény aktiválja a Beléptetõ
modul integrált PGM kimenetét. az esemény csoport meghatározza az eseményt,
a Jellemzõ csoport azonosítja a forrást, és a Start # és Vége # beállítja a hatókört
a Jellemzõ csoporton belül. Használja a PGM Programozási Táblázatot a
Digiplex/DigiplexNE Modulok Programozási Útmutatójából a PGM Aktiválás
esemény programozására. Adja meg az esemény csoportnak, Jellemzõ
csoportnak, PGM Start- és Vége számnak megfelelõ szekciót.

Esem. csop.

Jellemzõ csop.

Start #

Vége #

[014]

[015]

[016]

[017]

PGM Deaktiválás esemény

Ha a PGM Deaktiválás Opció követi a PGM Deaktiválás eseményt (Szekció [004]
Opció [1]), a PGM visszatér normál állapotába, amikor a [018] - [021] szekciókban
programozot esemény elõfordul. Az Esemény csoport meghatározza az
eseményt, a Jellemzõ csoport azonosítja a forrást, és a Start- és Végeszám

BLK

G RN

BUS

Belépve [030] szekcióba aktiválja a PGM-et 8 másodpercre, ellenõrizve, helyesen
mûködik-e.

A [005] szekcióban programozott érték jelenti, mennyit vár a Beléptetõ modul mielõtt
jelenti az AC táp hibát a központnak. Az idõzítõ programozásához, adjon meg egy
értéket 000 és 255 perc között [005] szekcióban. Alap: 000 (Azonnal jelent).

AC és akku felügyelet

RED

AUX - PGMTMP

+

G REEN

RED

WHT
BLK

+

-

RED

MR3-UL
BRN

+ -

COM

12Vdc Táp kimenet
a REX,
nyitásérzékelõ és az
ajtózár táplálására

YUASA
model #NP7-12
UL/ULC
12 Vdc / 4 Ah

Szállítókábel csatlakoztatása

A 12Vdc táp kimenet
automatikusan lekapcsol, ha az áram
meghaladja az 1.1A-t.

Földsaru

YEL

N.C. N.O.

AUX - PGMTMP

+

Fémdobozhoz

RED

BLAC

RED

BLK

GRN

YEL

BUS

CT REX D0 D1

SHIELD

BEEP

RED

GREEN

GREEN

K

N
BRO WORANGE
YELLOW

Külsõ negatív kapcsoló csatlakoztatása
A külsõ negatív kapcsoló csatlakoztatható a központ PGM kimenetéhez,
vagy modulhoz vagy nyomógombhoz . Ha csatlakoztatta, a
programozott esemény vagy a gomb megnyomása is jelet küldhet a
külsõ kapcsolónak, hogy nyissa az ajtót.

Szekció [004] - Opció [5]

BATT

Ez a jellemzõ a DigiplexNE központban programozott Kártya és Kód belépés
opcióval jár együtt (lásd a DigiplexNE Ismertetõ & Telepítõi Kézikönyv Beléptetés
fejezete). Ha a Kártya és Kód belépés opció BEkapcsolt, a felhasználónak fel kell
mutatnia belépõkártyáját az olvasónak, majd be kell gépelnie a PIN-t, hogy
beléphessen az élesített ajtón. ha az olvasó nincs a DGP2-ACM1P-hez kapcsolva
vagy nincs a közelben kezelõ, a belépés meg lesz tagadva. Ha [004] szekció
opció [5] BEkapcsolt és van PosiPIN (CR-R885-BL) telepítve, a felhasználó
felmutathatja kártyáját a PosiPin olvasónak és megadhatja a PIN-t a PosiPin
kezelõjén, így beléphet. Alapértelmezett: Opció [5] KI.
Szekció [004] Opció [5] csak DigiplexNE központtal használható. Ifha
a beléptetõ ajtó egyszerû proximity olvasót használ és beléptetõ
modulhoz van kapcsolva, kapcsolja ki az ajtó Kártya és Kód belépés
opcióját a DigiplexNE központon.

Olvasó jelzései

BEE P

Digiplex/DigiplexNE
központ

Szekció [004] - Opció [8]

kapcsolja be [004] szekcióban [8] opciót, ha a DGP2-ACM1P tápja nem használt.
Ez kikapcsolja az AC és az akku táp felügyeletet és elkerüli a hiba generálását.
Alapértelmezett: Opció [8] KI.

PIN Belépés PosiPin*-en

CT REX D0 D1

Kommunikációs
Busz

Tölthetõ Akku

Szekció [005]

YEL

Részlet 2

Szekció [030]

Szekció [003] - Opció [8]

Az olvasó programozható csak látható jelzésre (az olvasó LEDje villog) vagy
látható és hallható jelzésre együtt (olvasó villog és csipog). Ha Opció [8]
BEkapcsolt, az olvasó jelzései láthatóak és hallhatóak. Ha Opció [8] KIkapcsolt,
az olvasó jelzése csak látható.

Szállítókábel
Itt fonja össze a kábeleket

Olvasó
kábel
TRIG
(-)

COM

Nyomógomb

Részlet 2: Szabotázs kapcsoló
csatlakoztatása

PGMTMP

RED

BLK

GRN

BUS

Külsõ Szabotázs
kapcsoló(N.C.)

YEL

Ne használjon csavart kábelt
szállítókábelnek.

Figyelem: Ha a szállítókábel az olvasót köti a modulhoz, a
szállítókábelnek árnyékoltnak kell lennie. Ne kapcsolja össze az
árnyékolt kábeleket az olvasó kábelkötésnél. Az olvasónál lezárt
árnyékolt kábelt egyszerûen zárja le az árnyékolást a modulnál. Ne
csatlakoztassa az árnyékolást az olvasó kábelkötés fekete
vezetékéhez.

*=A központ EOL
definícióját követi.
** = Ha a nyitásérzékelõ nem
használt, helyezzen egy
jumpert vagy egy 1kΩ
ellenállást az AUX- és a
CT te rm i nál o kr a a
k ö z p o n t
E O L
definíciójától függõen.
*** =
Ha a Kilépés kérés
eszköz nem használt
helyezzen jumpert az
AUX- és a REX
terminálokra.

PosiProx
CR-R880-A

Beléptetõ eszközök kapcsolása a DGP2-ACM1P-hez

TRIG
(-)

COM

AC

AUX - PGMTMP

+

RED

BLK

GRN

BUS

YEL

CT REX D0 D1

BEEP

RED

GREEN

Nincs szükség EOL-ra
a REX-en

1N4007
Dióda

más
eszközökhöz

C NC

Nyitásérzékelõt
a CT terminálra* kell
kötni

Figyelem: Ha diódát kapcsol a zárra,
gyõzõdjön meg, hogy a dióda anódját kapcsolta
a pozitív (+) feszültségre és a katódot a negatívra (-).

1 kΩ*

Anõd

Belépõkártya sorozatszám kijelzés

Szekció [040]

Ez a jellemzõ DGP2-ACM1P 1.02 vagy afölötti verzióknál mûködik.

Szekciós [018] - [021]

RED

SHIELD

Szekció [014] - [017]

AUX - PGMTMP

+

BROWN

Ha a PGM PGM Idõzített módban van (szekció [004] Opció [1]), meg kell
határozni, hogy a [012] szekcióban (PGM Idõzítõ) programozott érték percben
vagy másodpercben van. Bekapcsolva [3] Opciót a PGM Idõzítõt percre állítja.
Kikapcsolva [3] Opciót a PGM Idõzítõt másodpercre állítja. Alap: Opció [3] KI.

AC

GREEN

Szekció [004] - Opció [3]

PGM Alapidõ

COM

BLACK

Az integrált PGM állítható Normál nyitottra vagy Normál zártra. Bekapcsolva [2]
Opciót a PGM Normál zárt (N.C.). Kikapcsolva [2] Opciót a PGM Normál nyitott
(N.O.). Alapértelmezett: Opció [2] KI.

TRIG
(-)

RED

PGM Normál állapot

BATT

RED BLK

Szekció [004] - Opció [2]

Zöld " BATT" LED:
Töltés és akku teszt (60 másodpercenként)

Részlet 1

AC Hiba jelentés késleltetés

Piros"WTDG" LED:
Állapot: Villog szabályos mûveletkor.

Ha a PGM kimenet PGM Idõzítõje követésére van állítva (szekció [004] Opció
[1]), a [012] szekcióban megadott érték jelenti, mennyi ideig marad a PGM
aktiválva. A PGM Idõzítõ programozásához, adjon emg egy 3-jegyû decimális
értéket 001 és 255 között [012] szekcióban. A PGM Alapidejétõl függöen (szekció
[004] Opció [3]), a PGM Idõzítõ lehet perc vagy másodperc. Alap: 005.

PGM Teszt

Keres: Ha a LED gyorsan villog normál mûvelet alatt,
"keresés" kérést vesz a központtól.

Szekció [012]

Ez a jellemzõ DGP2-ACM1P 1.1 vagy afölötti verzióknál mûködik.

ha a modul PGM dõzített módban van, a PGM a PGM Idõzítõ alapján
deaktiválódik (szekció [012]) a PGM Deaktiválás esemény helyett. Bekapcsolva
[1] Opciót a PGM követi a PGM Idõzítõt. Kikapcsolva [1] Opciót a PGM követi a
PGM Deaktiválás eseményt. Alapértelmezett: Opció [1] KI.

PGM

Start #

Indulás: Világít indulás alatt.

RED BLK

A helyi belépés riasztás lehet hangos vagy néma is és csipoghat olyan hosszabón
mint a helyi belépés riasztás elõfordul vagy követheti a csipogás idõzítõt [011]
szekcióban. Az Ajtó kényszer nyitva riasztás hangja megegyezik a Kilépés
késleltetés utolsó másodperceinek gyors sípolásával. Bekapcsolva [6] Opciót, a
riasztás hangos. Bekapcsolva [7] Opciót, az Ajtó nyitva maradt riasztás követi a
[011] szekcióban programozott csipogás idõzítõt. Kikapcsolva [7] Opciót az ajtó
kényszer nyitva riasztás addig csipog, amíg a riasztás jelentkezik.
Alapértelmezett: Opció [6] BE és Opció [7] KI.

Jellemzõ csop.

Zöld " LOCATE" LED:

Ezzel a jellemzõvel megnézheti a belépõkártya sorozatszámát. LCD kezelõn,
lépjen DGP2-ACM1P programozási módba, majd lépjen [040] szekcióba.
Mutassa fel a belépõkártyát a DGP2-ACM1P-hez kapcsolt olvasónak. A
belépõkártya sorozatszáma a kezelõ LCD képernyõjén jelenik meg. Ebben a
módban, a modulhoz kapcsolt ajtón nem lehet belépni.

1N4007
Dióda
Katód

Paradoor 460
Kilépés kérés eszközt kell a REX terminálra kötni***

*A PosiPIN’s Kezelõ konfigurálása
A PIN Belépéshez a PosiPIN opción (Szekció [004] - Opció [5]) a DigiplexNE-vel, a PosiPIN’s kezelõ kommunikációs formátumot 8-bites Wiegandra kell állítani.
Bõvebben, lásd a PosiPIN Telepítõi és Mûködési Ismertetõt. Konfiguráláshoz, PosiPIN-rõl, tegye a következõt:
1. lépés: Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 4 másodpercig (az olvasó megerõsítõt csippan és a zöld LED világít).
2. lépés: Adja meg a PosiPIN [TELEPÍTÕ KÓD]-ját (alap: 000000), majd nyomja meg az [ENTER] gombot (az olvasó megerõsítõt csippan és a zöld LED villan).
3. lépés: Lépjen [002] szekcióba és nyomjon [ENTER] gombot (az olvasó megerõsítõt csippan és a zöld LED abbahagyja a villogást).
4. lépés: Nyomja meg a [0] gombot (8-bites Wiegand), majd nyomjon [ENTER] gombot (az olvasó megerõsítõt csippan és a zöld LED villan).
5. lépés: Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 4 másodpercig a programozási mód elhagyásához (az olvasó elutasítót csippan és a zöld LED kialszik).
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Szekció [003] - Opció [6] & [7]

Esem. csop.

DGP-ACM1
http://www.paradox.ca

[003] Opció [6] Ajtó kényszer nyitva riasztás (hangos/néma)
Opció [7] Ajtó kényszer nyitva riasztás követi (visszaáll/idõzítõ)
[011] Csipogás idõzítõ Ajtó kényszer nyitva riasztáshoz

Ajtó kényszer nyitva gátlás

Figure 1: A DGP2-ACM1P csatlakoztatása

beállítja a hatókört a Jellemzõ csoporton belül. Használja a PGM Programozási
Táblázatot a Digiplex/DigiplexNE Modulok Programozási Útmutatójából a PGM
Deaktiválás esemény programozására. Adja meg az esemény csoportnak,
Jellemzõ csoportnak, PGM Start- és Vége számnak megfelelõ szekciót.

Szekció

