
Proximity olvasók 

 
PW-Reader 2K: “A” és/vagy “B” partíció élesítése / hatástalanítása 

Általában a PW-Reader 2K olvasót az “A” vagy a “B” partíció, vagy mindkettő élesítésére / hatástalanítására használják. 
Amennyiben egy érvényes kulcsot, vagy kártyát használnak, akkor a felhasználó élesíteni, vagy hatástalanítani tudja a 
központot az olvasón található “A” és “B” gomb segítségével. Érvényes kulcs használatakor az olvasó jelzi az “A” és a “B” 
partíció aktuális állapotát az olvasón található két LED segítségével. A felhasználónak 4 másodperc áll rendelkezésére, hogy 
módosítsa a beállításokat, ezt követően újra használni kell a kulcsot. A partíciók beállításainak a felhasználó által történő 
módosítását a telepítőnek engedélyezni kell. Amennyiben a felhasználó rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, akkor a 
particiókat tudja élesíteni, hatástalanítani, valamint Stay-módba állítani. Az “A” és a “B” gomb megnyomásával a jelző LED-
ek az aktuális állapotot fogják jelezni. Például, ha a hatástalanítás állapotot választotta ki a felhasználó, akkor a LED zölden 
fog világítani. Amennyiben az élesített állapotot választotta ki, akkor a LED pirosan fog világítani, és ha a Stay-módot 
választotta ki, akkor a LED pirosan fog villogni. Az utolsó gomb megnyomását követő 4 másodperc letelte után lép életbe a 
módosítás, és a LED-ek kialszanak. Amennyiben a pánik gomb (az 1-es és a 3-as gomb egyidejű megnyomása) engedélyezve 
van, akkor az “A” és “B” gomb egyszerre történő megnyomásával pánik riasztást válthat ki (ld. P72E 5-ös opció).  

 

Megjegyzés 

Hatástalanított állapotban tudja kiválasztani az élesítés, vagy a Stay-módot. Amennyiben 
már élesítve van a rendszer, vagy Stay módban van, akkor elıszır hatástalanítani kell 
(majd 4 másodpercet kell várni), mielıtt újra élesítheti a kívánt módon. 

 

Fontos! 

Az elektromos zárak kontaktusaihoz helyezzen be egy (1�4007) típusú diódát. Ügyeljen a polaritásra! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PW-Reader FK :Proximity és kezelı (PIN) olvasó. 

 

A PW-Reader FK-t általában szintén beléptetésre használják, és amennyiben engedélyezve van az élesítés / hatástalanítás, 
akkor a kártya használatakor a művelet végre is hajtódik. Ez az olvasó egység egy proximity olvasó és egy kezelő 
kombinációja. A beállításoktól függően az olvasó működhet, úgy hogy elegendő a kulcs / kártya használata, vagy elegendő 
egy érvényes felhasználói kód megadása, valamint úgy is, hogy a kulcs / kártya használatát követően szükséges egy érvényes 
felhasználói kód megadása is. Amennyiben a kártya használatát követően szükséges a kód megadása, akkor az olvasón lévő 
LED 5 másodpercig villogni fog a kártya használatát követően, jelezve, hogy meg kell adni egy érvényes kódot. Ez az olvasó 
is rendelkezik egy kimenettel, ami a fent említett címzési sémát követi. 
Ha engedélyezve van a pánik gomb, a tűzriasztás, vagy az orvosi riasztás a kezelőn (ld.: P72E 5-ös, 6-os és 7-es opció), akkor 
a pánik jelzéshez nyomja le egyidejűleg az 1-es és a 2-es gombot, a tűzriasztáshoz a 3-as és a 4-es gombot, orvosi riasztáshoz 
pedig az 5-ös és a 6-os gombot.    
Mind a három olvasó rendelkezik egy programozható bemenettel (ld.: az ábrát a következő oldalon). Ez a bemenet nem EOL 
lezárású, így nem célszerű kritikus funkciók ellátására használni. Praktikus lehet azonban például egy külső kapu nyitott, 
vagy zárt állapotának jelzésére. Beállítható, hogy valamely zóna ezt a bemenetet használja az állapotának megjelenítésére a 
kezelőn (ld.: P122E 4-es opció). A bemenetek fel vannak fűzve a kiválasztott kezelő címére, ami az olvasónál be van állítva. 
Például ha az olvasó az 1-es kezelői címre van beállítva, akkor a bemenethez az 1-es, vagy a 9-es zónát lehet hozzárendelni (a 
P122E –nek megfelelően), ha pedig a 8-as kezelői címre, akkor a bemenethez a 8-as, vagy a 16-os zónát lehet hozzárendelni.  
A 2-es és a 3-as típusú olvasón lévő LED-et hozzá lehet rendelni egy kimenethez, így szükség esetén különböző funkciókat 
lehet megjeleníteni az olvasón (ld.: P98E).  
Mindegyik olvasónak rendelkeznie kell egy egyedi azonosítóval (címmel) 1 és 8 között, amihez hozzá lehet rendelni a 
különböző beállítási lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban további részleteket talál a 90. oldalon. 

megjegyzés 

A proximity olvasó LED-jei jelzik az eszköz aktuális címét, ha a központ telepítői módban van. Ez lehetővé 
teszi a gyors és egyszerű beazonosítását az olvasónak. 

 

Fontos! 

Az elektromos zárak kontaktusaihoz helyezzen be egy (1�4007) típusú diódát. Ügyeljen a polaritásra! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PW-Reader(Kulcs nélkül): “A” partíció élesítése / hatástalanítása 

 

A PW-Reader(Kulcs nélkül)-t általában beléptetésre használják, és amennyiben engedélyezve van az élesítés / 
hatástalanítás, akkor a kártya használatakor a művelet végre is hajtódik. Beléptetésnél a központ képes egy kimeneten 
keresztül zárni a kártyához hozzárendelt ajtót, és egy másik kimeneten keresztül képes azt kinyitni, ha szükséges (ld. Az ábrát 
a következő oldalon). Az olvasó kimenet szám megfelel a kezelő címzésének, például, ha az olvasó az 5-ös kezelő címre van 
címezve, akkor az olvasó kimenete az 5-ös kimenethez hozzárendelt utasításokat fogja végrehajtani.  

 

 
 
 

Fontos! 

Az elektromos zárak kontaktusaihoz helyezzen be egy (1�4007) típusú diódát. Ügyeljen a polaritásra! 
 
 


