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Instruções para a Montadora de Papel
Antes do aparelho ser fixado, cole o 

papel no lugar que ocorrerá à 
instalação, em seguida faça furas e 

coloque cabos de acordo com a 
montadora de papel.

(1) Coloque o modelo de montagem na
parede. Faça os furos de acordo com as 
marcas no modelo (furos
Para parafuso e fi ação)

(4) Fixe a placa preta na parede
de acordo com a montadora de papel

(5) Fixe o aparelho à placa preta

(1) Compartilha energia com trava :

(1) O sistema suporta TRAVA NO e TRAVA NC Por exemplo, a TRAVA NO (normalmente aberta quando o dispositivo está ligado) é conectada com 
o terminal “NO”, e a trava NC é conectada com o terminal ‘NC’.
(2) Quando a trava elétrica está conectada com o sistema de controle, você precisa de diodo paralelo de FR107
no pacote) para prevenir que indutância própria do EMF afete o sistema e não reverta as polaridades

Voltagem de saída   ≤    DC 12V para Alarme

: ‘I’: corrente de saída do dispositivo, ‘UTRAVA’: tensão de trava,’ ITRAVA’: trava atual

O dispositivo compartilha energia com 
a trava: 

UTRAVA =12V, I-ITRAVA>1A…… 
 E a trava está próxima do dispositivo.

O dispositivo não compartilha energia 
com a trava:

A. UTRAVA=12V   I-ITRAVA≤1A;

B.  UTRAVA≠12V;
C. A trava está muito distante do dispo-
sitivo.

(2) Não compartinha energia com a trava

Função do Sistema de Controle de Acesso

(1) Se um usuário verifi cado é registrado, o dispositivo irá exportar o sinal para 
desbloquear à porta.

(2) O sensor de porta detectará o estado de ligamento desligamento. Se a 
porta é aberta inesperadamente ou fechada inadequadamente, o sinal do 
alarme 

(3) Se o dispositivo for removido ilegalmente, irá acionar um sinal de alarme.

(4) Leitor de cartão externo é suportado.

(5) Botão de saída externa é suportado e é conveniente para abrir a porta 
por dentro.

(6) Campainha Externa da Porta é suporta.

(7) Suporta RS485, TCP/IP modos de conectar com o PC Um PC pode 
administrar diversos dispositivos.

(2) Remova o parafuso de debaixo do 
aparelho.

(3) Retire a placa preta.

RS485 TCP/IP
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CAMPAINHA+

CAMPAINHA- Entrada DC 12V, 500mA (50mA em modo de espera) 
Positivo é conectado com ‘+12V’, negativo é conecta-
do com’ GND’ (não reverta às polaridades).
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6. Saída Wiegand

8. Outras funções

9. Comunicação 10. Advertências:

7. Entrada Wiegand

O aparelho suporta a saída padrão Wiegand, o dispositivo de leitura 
tem boa compatibilidade.

(1) Mantenha a distância entre o dispositivo e o Controle de acesso ou Leitor de cartão inferior a 90 metros (Use  extensor de sinal Wiegand em um 
ambiente de longa distância ou interferência).
(2) Para manter a estabilidade do sinal Wiegand, conecte o dispositivo e o Controle de Acesso ou Leitor de de Cartão na mesma‘GND’, de qualquer 
forma.

(A) Cabo cruzado: O aparelho e o PC conectados diretamente

Endereço IP:  192.168.1.100
 Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

PC INTERRUPTOR

Endereço IP: 192.168.1.124 Máscara de 
Sub-rede: 255.255.255.0

(B) Cabo reto: O aparelho e PC conectados ao LAN/WAN através do interru-
petor/Lanswitch.

Vista Lateral

Vista Traseira Interruptor comutador

Vista Traseira

(1) Reinicialização Manual:
Se o dispositivo não funcionar corretamente devido a operação incorreta 
ou outra anomalia, você pode usar a função “Redefi nir” para reiniciá-lo. 
Operação:Retire a tampa de borracha preta e, em seguida, fi xe o botão 
Reset (Reiniciar) Furo com uma ferramenta afi ada (diâmetro da ponta menor 
que 2mm.

(2) Interruptor Comutador
Quando o aparelho está sendo desmontado, ele irá mandar um
sinal de alarme através do terminal.

(2) RS485 Modo:

É recomendado usar o cabo RS485 especifi cado, conversor ativo 
RS485 e fi ação do tipo bus.

Há 3 modos que o software do PC comunica e troca informações com o 
aparelho: RS232, RS485
E TCP/IP, e os últimos dois modos suportam controle remoto.

(1) O cabo de energia é conectado após todos outros cabos. Se o aparelho está funcionando irregularmente, primeiro desligue à energia, en-
tão realize à verifi cação necessária.  Lembre-se que qualquer trabalho hot-line (altas temperaturas) pode danifi car o dispositivo e ele não está incluído 
na garantia.

(2) Recomendamos a Fonte de Alimentação 3A/12V DC Contate nossa equipe técnica para detalhes.

(3) Leia as descrições dos terminais cuidadosamente e a fi ação por regras. Qualquer dano causado por operações impróprias não estará 
sob garantia.

(4) Mantenha a parte exposta do fi o abaixo de 5 mm, para evitar uma conexão inesperada.

(5) Ligue o “GND” antes de todos os outros cabos do ambiente, para evitar que a eletrostática instantânea em
excesso cause danos no dispositivo.

(6) Não altere o tipo de cabo devido à longa distância entre a alimentação e o dispositivo.

(7) É recomendado usar o cabo RS485 especifi cado, conversor ativo RS485 e fi ação do tipo bus.

(1) RS232 Modo:

O aparelho têm função de saída Wiegand de sinal. Suporta a conexão com 
um leitor de cartão independente. Eles estão instalados em cada lado da 
porta, para controlar em conjunto o bloqueio e o acesso.
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