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Przeznaczenie i funkcje dzia³ania.

Programowanie.

Jest to radiolinia czterokana³owa z systemem kontroli dostêpu obs³uguj¹c¹ 500

sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty na systemie

. Doskonale nadaje siê ona dla parkingów firm,

hoteli i osiedli, gdzie potrzebne jest kontrola dostêpu z wy³¹czeniem osób nieuprawnionych.

Zastosowano w niej nastêpuj¹ce funkcje:

Obs³uga do 500 sztuk pilotów.

Zabezpieczenie funkcji programowania przez trzy cyfrowy kod administratora.

Zmiana kodu administratora.

Proste programowanie bez dodatkowych urz¹dzeñ.

Cztery wyjœcia niezale¿ne ze zwieranymi stykami (max 1A/30Vac)

Kana³y wyjœciowe programowalne na bistabilne lub mono stabilne z czasem od 0.1s do

999 min.

Szybkie programowanie pilotów z automatycznym przydzieleniem numeru.

Specjalne programowanie pilot.

Blokada ponownego zaprogramowania pod innym numerem istniej¹cego pilota.

Niestandardowe powi¹zanie wyjœæ z klawiszami na pilocie.

Blokowanie ca³ego pilota, lub niektórych kana³ów sterownika.

Kasowanie wybranego pilota.

Kontrola iloœci zaprogramowanych pilotów.

Usuwanie wszystkich pilotów.

Archiwizacja (kopiowanie) zaprogramowanych pilotów do dodatkowej pamiêci EEprom.

Pamiêæ archiwalna dodatkowa w standardzie, obudowa ABS IP56 firmy GEWISS.

Programowanie odbywa siê za pomoc¹ lokalnej klawiatury i wyœwietlacza

trzycyfrowego. Znaki w nawiasach kwadratowych „[ ]” opisuj¹, co powinien w danej chwili

pokazywaæ wyœwietlacz LED. Znaki przy strza³kach pokazuj¹, który klawisz przycisn¹æ by

przejœæ na wskazan¹ pozycjê.

Oznaczenia klawiszy;

„+” - inkrementacja, zwiêkszanie wartoœci o jeden, przewijanie menu.

„->” - przesuñ w prawo (potrzebne do wprowadzania liczbê 3 cyfrow¹), nastêpny.

„O.K.” - akceptacja.

„Esc” - rezygnacja, powrót.

Napisy informacyjne na numerycznym wyœwietlaczu LED;

[FIn] - zakoñczona operacja i zapamiêtanie ustawieñ, O.K..

[bAd] - z³y kod administratora, brak autoryzacji.

[000] - miganie pokazuje, któr¹ cyfrê mo¿emy zmieniaæ o +1 klawiszem „+”

[FUL] - pamiêæ pe³na. Jest zaprogramowane 500 pilotów i wiêcej siê nie zmieœci.

[Cod] - wprowadŸ kod administratora

[Err] - brak lub jest uszkodzona pamiêci eeprom.

Keeloq firmy Microchip Technology Inc.
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[SYS] - opcje systemowe

[COP] -

"DATA" "COPY"

Microchip Technology Inc.

kopiowanie pamiêci sterownika do pamiêci rezerwowej dokonuje siê w celu

zabezpieczenia danych, lub szybkiego przeniesienia do nowego odbiornika typu

EL500 bez potrzeby zbierania pilotów od wszystkich u¿ytkowników. Powrót do

pamiêci archiwalnej odbywa siê po przez wymianê "uk³adu scalonego opisanego

jako na zapisan¹ uprzednio w pozycji pamiêæ Eeprom (typu

24LC64 firmy )
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Sterownik eL500

Piloty opis klawiszy

Widok od strony górnej

P1 P1P2

P2P3P4
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[SEt] -

[OUt] -

[bLO] -

[dEL] -

programowanie selektywne lub ustawienie pilota:

zmiana konfiguracji klawiszy, a wyjœcia.

blokada pilota ca³ego [ALL], jednego, lub wiêcej z klawiszy.

usuwanie selektywne pilota.
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Algorytm programowania

[COd] -

[COd]

[000]

[000]

[000]

O.K."

[FIn]

[OUt]

wprowadzanie trzycyfrowego kodu administratora (kod fabryczny to trzy zer).

Po napisie informuj¹cym , który miga dwie sekundy na wyœwietlaczu LED,

pojawi¹ siê trzy zera z migaj¹c¹ cyfr¹ setek , któr¹ nale¿y ustawiæ

przyciskaj¹c + na ¿¹dan¹ wartoœæ. Nastêpnie przyciskamy raz klawisz "->", by

móc ustawiæ liczbê dziesiêtn¹, teraz zacznie migaæ cyfra dziesiêtna , któr¹

nale¿y ustawiæ przyciskaj¹c + na ¿¹dan¹ wartoœæ. Nastêpnie przyciskamy raz

klawisz "->", by móc ustawiæ liczbê jednoœci, teraz zacznie migaæ cyfra jednoœci

, któr¹ nale¿y ustawiæ przyciskaj¹c + na ¿¹dan¹ wartoœæ. Przyciskaj¹c znowu

klawisz "->" mo¿na powróciæ do edytowania setek, dziesi¹tek i jednoœci.

Po wprowadzeniu ca³ego kodu nale¿y przycisn¹æ klawisz " . Sterownik

sprawdzi teraz poprawnoœæ kodu. Prawid³owo wpisany kod zostanie

zaakceptowany, pojawi siê na 2 s. migaj¹cy napis , a nastêpnie zostanie

wyœwietlony pierwszy funkcja programowania menu g³ównego ( ).
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[OUt] - tu mo¿na ustawiæ jedno z czterech wyjœæ na wyjœcie monostabilne z okreœlonym

czasem impulsu od 0,1 s do 999 minut, lub bistabilne (on\off)

[Std] - standardowe programowanie pilotów, czyli na pierwszej wolnej pozycji dla

pilota typu 2K433 standardowo zostanie przydzielony przycisk P1 - kana³ CH1

i P2 - CH2, a dla 4k433 analogicznie P1-CH1, P2-CH2, P3-CH3, P4-CH4.
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