
 
 راهنمای تنظیمات دستگاه کنترل تردد 

Elevator Access Control    
 
 

 دستگاه تک خروجی و دستگاه ده خروجی.  :باشداین محصول دارای دو مدل می
 
 

 خروجی:   ده دستگاه  
عدد   10و  Add ،Delete   ،Guest اصلی کارت  سه شاملکه  است ده کارتسیز این دستگاه دارای 

 باشد. می  Userکارت
                                                

 های مجاز:    کارت تعریف    -  
دستگاه    دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از  یهرا مقابل شمارند   Addابتدا باید کارت 

دهد  را نمایش می  قرمز رنگ  (0)  عدد صفر   و سپس  سبز رنگ  Aحرف    شود و شمارندهمی       شنیده
ثانیه فرصت    15شما    باشد. در این هنگام)همکف( می  صفر  یبرای طبقه  ت تعریفکه به معنی حال

 .کنید  Add، دهید رصفر قرا یطبقه خواهید برایهائی را که مید تا کارتداری
تا کارت بعدی    ثانیه زمان دارید  15شده و مجددا  زمان شما ریست    ،اولین کارتکردن     Addپس از

-شود که به معنای موفقیتهر کارت دو صدای بوق متوالی شنیده می  با اضافه شدن  را اضافه کنید.
 باشد. می Addآمیز بودن عملیات 

 کنیم.برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می
  یرفتن به طبقه  را برای   Add)طبقات عمومی( کارت  ای نیاز به کارت نداشته باشددر صورتیکه طبقه

 بعد مقابل دستگاه بگیرید. 
  قرمز رنگ را نشان داده  Aشمارنده حرف  ثانیه صبر کنید تا 15ها باید کارتکردن   Addپایانپس از 

 .نرمال می رود به حالت  Addدستگاه از حالت و و یک بوق ممتد میزند 
  
 
 
 
 (: Guestحالت مهمان ) -

  ازی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق  را مقابل شمارنده  Guestابتدا باید کارت
را نمایش   قرمز رنگ (0) عدد صفر  سبز رنگ و سپس Gحرف   شود و شمارندهدستگاه شنیده می

ثانیه   15در این هنگام شما  باشد.)همکف( می صفر  یبرای طبقه مهماندهد که به معنی حالت می
ی صفر )همکف( را مقابل دستگاه گرفته و حالت مهمان را  های طبقهفرصت دارید که یکی از کارت

 ی همکف فعال نمایید.برای طبقه
 کنیم.برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می



 
 

ی بعد  رفتن به طبقه را برای  Guestتکار؛ نداشته باشد  حالت مهمانای نیاز به در صورتیکه طبقه
 مقابل دستگاه بگیرید. 

قرمز رنگ را نشان    Gشمارنده حرف  ثانیه صبر کنید تا 15ها باید کردن کارت   Guestپس از پایان
 به حالت نرمال برود.   Guestدستگاه از حالت و  و یک بوق ممتد زده داده

 
 حذف کارت طبقات :  -

  ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق ازرا مقابل شمارنده  Deleteابتدا باید کارت
را نمایش   رنگقرمز  (0) عدد صفر سبز رنگ و سپس dحرف  شود و شمارندهدستگاه شنیده می

ثانیه   15در این هنگام شما  باشد.)همکف( می صفر  یبرای طبقه حذفدهد که به معنی حالت می
ی طبقههای مربوط به تا کارتمقابل دستگاه گرفته  را )مجاز یا غیرمجاز(   کارت یک  فرصت دارید تا

   .شودحذف  صفر )همکف(
 کنیم.برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می

ی بعد  رفتن به طبقه را برای  Deleteکارت؛ کارت نداشته باشد حذف ای نیاز به صورتیکه طبقه در
 مقابل دستگاه بگیرید. 

و یک   قرمز رنگ را نشان داده dشمارنده حرف  ی یک طبقههاکردن کارت  Deleteپس از پایان
 به حالت نرمال برود.   Deleteدستگاه از حالت و بوق ممتد زده 

 
    ها :    کارت  حذف کل   -  

  C، سپس شمارنده حرف ده بار مقابل دستگاه گرفتهیازرا   Deleteبرای انجام این کار ابتدا کارت
دستگاه   یرا مقابل شمارنده  Addو پس از آن کارت نشان داده بصورت متوالی رنگ را  و قرمز سبز
 گیریم.می

 
 
 مشخصات فنی :   - 

 DC   --------------------------------------- 15V / 35Vولتاژ ورودی    
 mA 350    ------------------------------------------ جریان مصرفی    

 140*70*30(x,y,z)   -------------------- (mm)سایز دستگاه به همراه جعبه    
  cm 6   ------------------------- ------------- برد دستگاه پس از نصب    
 
 ل نصب کردن : نحوه و مح   - 

  ایجاد سوراخ،می باشیم. پس از  4cmبرای نصب این دستگاه نیازمند دایره ای با قطر حداقل   
دستگاه در مرکز سوراخ قرار    Segment-7پشت پنل )کابین( قرار دهید که  به نحویدستگاه را 

 گیرد. 
 
 



 
 
 
 یابد. فزایش میبرد دستگاه ا  ؛سوراخی که بر روی پنل  ایجاد می شود هر چه بزرگتر باشد  
 
 سیم کشی :   ی نحوه  - 

 نماییم : برای این منظور مطابق شکل ذیل عمل می   
 

24V

 
 

 کنیم.برای سایر طبقات نیز مانند باال عمل می
 
 
 


