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1 - Advertências

Tome nota das advertências a seguir. A operação incorreta pode ocasionar em danos pessoais ou falha do equipamento:
1- Não ligue o sistema antes da conclusão da instalação; nunca efetue Bateria de chumbo-ácido regulada pela válvula:
Regulação da tensão de carga de tensão constante Uso do Ciclo:
atividades de instalação quando o sistema está ligado.
14,5V ~14,9V (25)
2-Todos os dispositivos periféricos devem estar aterrados.
3-Os conduítes dos fios sob retransmissão devem ser acompanhaCorrente inicial: menor que 2.88A
dos por conduítes metalizados, outros fios podem utilizar condutas de
Uso de Espera: 13,6V ~13,8V (25) Capacidade: 12V, 7.2Ah/20hr,
PVC.
Tipo de Bateria: LC-RA127R2T1
4- É altamente recomendado que o comprimento da parte exposta de
Advertência:
qualquer cabo de ligação não exceda 4 mm. Ferramentas de fixação
profissionais podem ser usadas para evitar contato não intencional de
Não carregue em um reservatório estanque ao gás Não encurte
fios expostos para evitar falha de curto-circuito ou comunicação.
os terminais de bateria. Não incinere. Lavar imediatamente com
água for feito contado com eletrólitos (ácido)
5- É recomendado que os leitores de cartões e botões sejam instalaNão tente desmontar a bateria.
dos em uma altura de 1.4m-1.5m acima do solo.
6- É recomendado usar a fonte de alimentação para o painel de controle e a fonte de alimentação externa para cada trava.
7- O aparelho deve ser instalado e ligado em conformidade com o
código eléctrico nacional e exclusivamente por pessoal qualificado.

3 - Indicadores LED,Cabos, Entrada e Saída Auxiliar
Observação:
1) Significado de indicadores LED:
LINK Indicador de conexão(verde): sempre(verde)
indica que a comunicação TCP/IP é adequada.
Indicador ACT (amarelo): Se pisca, indica que os dados estão transmitindo através da comunicação TCP/IP.
Indicador TX (amarelo): Se pisca, indica que os dados estão transmitindo através da comunicação RS485.
Indicador RX (verde): Se pisca, indica que os dados estão transmitindo
através da comunicação RS485.
Saída auxiliar, indicador (verde): sempre(verde) indica que está sendo
usado.
Indicador de trava(verde): sempre (verde) indica que a trava está aberta.
Indicador de ENERGIA (vermelho): sempre (vermelho) indica que a
energia do painel de Controle está ligada.
Indicador de FUNCIONAMENTO (verde): se pisca, indica que o sistema funciona normalmente.
Indicador de CARD (amarelo): se está piscando indica que o cartão
está encaixada no leitor.

Descrição de estado de operação normal:
Conecte o sistema à fonte de alimentação. Se o sistema funcionar adequadamente, o indicador de ENERGIA (vermelho) fica aceso constantemente o indicador de FUNCIONAMENTO (verde) pisca.

2 - Fixação e Instalação
Dissipação de Calor

Furo

Furo Roscado

Buraco da Chave

Caixa Fixa

Atravesse o furo roscado

Painel de Controle

Fiação do painel de controle , o
carregamento da placa de circuito
e de bateria reversa

Carregamento da
placa de circuito e
Bateria Reserva
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2)Uso recomendado de fios:
A Use cabo de alimentação de 2 condutores
B Use 6 condutores de fios entre o leitor Wiegand e o painel de
Controle (RVVP 6*0.5mm) (Escolha o cabo adequado para a
interface a conectar, como o cabo 6,8,10.)
C Use o cabo de alimentação de bloqueio de 4 condutores (RVV
4*0.75mm) D Use o cabo de alimentação do interruptor de 2 condutores (RVV 2*0.5mm)
3) A entrada auxiliar pode ser conectada a detectores de corpo infravermelhos, interruptores de alarme, etc.
4) A saída auxiliar pode ser conectada a campainhas, alarmes, etc.

4 - RS485 Deﬁnir Endereço, Restaurar as Confugurações de Fábrica, Deﬁnir a Resistência
Terminal
Defina o endereço RS485 através do interruptor DIP:
1) Locais 1-6 no interruptor DIP são para definir o número de painéis de controle ao se comunicar através do RS485, adotado para código
binário, e “endian”, o endereço é representado pelos locais 1-6, como exibido na figura.
2) Antes de definir o endereço, mantenha o sistema desligado Siga para o local 1-6 para obter o estado desejado. O número de endereço não
pode ser o mesmo que outro na rede. Por exemplo: defina o número do dispositivo como 39 (39=1+2+4+32), o código do RS485 correspondente é 111001, em seguida defina em 1,2,3 e 6 no estado “LIGADO”

6 - Comunicação do Equipamento

O software do PC consegue comunicar-se com o painel de acordo com os protocolos de comunicação (RS485 e TCP/IP) para
troca de dados e Gestão remota. O cabo de comunicação deve ter a máxima distância das linhas de alta voltagem. Não deixe o
cabo de comunicação paralelo em com os cabos de alimentação ou os conecte.

1. Comunicação TCP/IP

3) O local 7 serve para restaurar às configurações de Fábrica. Pressione três vezes dentro de 10 segundos e reinicie o sistema. Toda a informação no painel de Controle RAM será excluída e o sistema restaura às configurações de Fábrica:
4) O local 8 serve para definir a resistência terminal ao comunicar pelo RS485. Pressione no estado “LIGADO”, equivalente a ter uma resistência terminal de 120 ohm entre 485+ e 485-.
Localização do interruptor DIP

2. Comunicação RS485

5- Conexão da Trava
1 - O painel de Controle disponibiliza interfaces de saída de controle de bloqueio A trava NO, fica aberta quando a energia está ligada e fechada
quando a energia está desligado, portanto devem ser usadas interfaces as COM e NO; Para a Trava NC, fica aberta quando a energia é desligado e fechada quando a energia está desligado, portanto devem ser usadas as interfaces COM e NC.
2- O Painel de Controle suporta “modo seco” e “modo molhado” ao definir o jumper, “modo molhado” acontece quando são conectadas as
Interface de saída “ V+V-”. Para fornecer energia para travas, encurte 2-3 e 4-5
O padrão de fábrica e no modo seo. Para definir
“modo seco” e “ modo molhado” , consulte as << instruções de instalação do painel de controle de acesso C3 - 100/200/400>
3 - Quando a trava elétrica está conectada ao sistema de controle, você precisa de um diodo paralelo de FR 107 ( anexo no pacote) para previnir que indutancia do EMF afete o sistema e não reverta as polaridades.

Observações :
1) Os fios RVSP (blindados de par trançado) aceitos internacionalmente devem ser usados para comunicação para evitar interferência de forma
eficaz. Os fios de comunicação RS485 devem ser ligados através de ligação em cascata de bus
2) Considerando a estabilidade da comunicação, recomendamos que o comprimento do bus RS485 seja menor que 600m
3) Um bus RS485 pode ter 63 painéis de controle, mas não é recomendável conectar-se a menos de 32 painéis de controle de acesso.
4) Para melhorar a estabilidade da comunicação: Quando o fio for maior que 300 metros, é necessário manter o local 8 dos interruptores DIP,
primeiro e do último painel de controle no estado “LIGADO”. Como mostrado na figura abaixo, ligue o número 8 dos Interruptores DIP das
unidades 1 e 8 LIGADO é colocado no
LIGADO
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