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CZYTNIK ZBLIśENIOWY VRD 

Czytnik VRD jest urządzeniem alternatywnym dla nadajnika zdalnego sterowania, umoŜliwiającym zarządzanie i 
kontrolę dostępu przez uaktywnianie lub dezaktywację kaŜdego pojedynczego uŜytkownika w dowolnym 
momencie. 

System składa się z: 
- czytnika zbliŜeniowego VRD
- klucza zbliŜeniowego VTR
- karty zbliŜeniowej VCR

Monta Ŝ 
W celu zamontowania czytnika naleŜy zdjąć ramkę zewnętrzną, odkręcić śrubki i wyjąć elektronikę. Montować na 
powierzchniach nie metalowych, uŜywając 4 otworów do mocowania (zob. rys. 1). 

Rys. 1. 

Przewód połączeniowy nie musi być ekranowany i nie moŜe przekraczać 100 m długości. 

Programowanie 
- połączyć czytnik z odbiornikiem DEC4 i podłączyć zasilanie (rys. 2)

- uruchomić odbiornik DEC4 i ustawić na programowanie zgodnie z jego instrukcją

- zbliŜyć klucz zbliŜeniowy VTR lub kartę zbliŜeniową VCR do czytnika na odległość nie większą niŜ 5 cm

- zgaśnie dioda LED i pojawi się sygnał akustyczny BIP sygnalizując odczytanie przez czytnik kodu klucza lub
karty
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Podłączenie czytnika do odbiornika DEC4 (rys. 2) 

Rys. 2. 

Mostek J2 w odbiorniku musi by ć zwarty. 
NaleŜy pami ętać o właściwym ustawieniu mostka J3 

Podłączenie kilku czytników do DEC4  (rys. 3) 

Rys. 3. 

Pamiętać naleŜy o wyborze zasilania i właściwym ustawieniu mostka J3. W przypadku potrzeby uruchamiania 
przez jednego uŜytkownika kilku niezaleŜnych urządzeń jednym kluczem lub kartą (maksymalnie 4 urządzenia), 
moŜna zainstalować od 2 do 4 czytników, ustawiając mostki J1 i J2 według czterech róŜnych sposobów, jak to 
pokazano w poniŜszej tabeli: 

Mostek J1 Mostek J2 VRD 

otwarty otwarty 1 
zamknięty otwarty 2 

otwarty zamknięty 3 
zamknięty zamknięty 4 
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W ten sposób kaŜdy czytnik wysyła do odbiornika RX róŜny kod uruchamiając właściwe urządzenie. 

Na rys. 4 przedstawiono przykład sterowania jednym kluczem kilku urządzeń. 

Rys. 4. 

Dane techniczne 

Częstotliwość 125 KHz 

Pobór prądu 50 mA 
Zasilanie 12V ac/dc (J3 zwarty) 

24V ac/dc (J3 rozwarty) 
odległość max klucza od czytnika 5 cm 
długość max przewodów połączeniowych 100 m 
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