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Kép

Leírás

ST-505
Önálló működésű mágneskártya olvasó

Az ST-505 egy mágneskártya olvasó, mellyel a bankok  ATM 
helyiségébe való beléptetés oldható meg. Telepítése, beál- 
lítása és használata egyaránt rendkívül egyszerű. Haszná- 
latához bármilyen mágneskártya megfelel, feltanítást nem 
igényel.
Figyelem! Mechanikai tamperkapcsolója miatt, ha az eszköz 
meglazul, sípolni kezdhet.

Tulajdonságok

• Kivitel: Vandálbiztos fém ház
• Telepítési környezet: Kültéri
• Olvasható kártya: Mágneskártya
• OVezérlő kimenet típusa: NO/NC
• Visszajelzés: LED, berregő
• Programozás: Mesterkártyával
• Tampervédelem: Mechanikai

Specifikáció

• Tápfeszültség: 12 V DC
• Áramfelvétel: <40 mA
• Időzítés: 1-9 mp
• Relé terhelhetősége: 1 A @ 24 V DC
• Méret: 140 x 57 x 32 mm
• Súly: 300 g

Bekötés

SÁRGA Relé NC kimenet
LILA Relé COM kimenet
KÉK Relé NO kimenet
ZÖLD Nyomógomb bemenet
BARNA GND
PIROS +12 V DC

LILA Wiegand input (0) (ST-500A-val)
KÉK Wiegand input (1) (ST-500A-val)
ZÖLD Anti-tamper kapcsoló NC
BARNA Anti-tamper kapcsoló COM
PIROS Anti-tamper kapcsoló NO

A programozáshoz csupán a csomagban található 
mesterkártyára lesz szüksége, és pillanatok alatt elvégezheti. 
Üzembe helyezés után a nyitáshoz csak le kell húznia bármilyen 
mágneskártyát az eszközön.

Váltás standalone és segédolvasó mód között
Lehetősége van váltani az említett két mód között, az ST-500A-
val való használathoz. Az átállításhoz, csupán le kell húznia a 
csomagban található mesterkártyát kétszer. Ügyeljen rá, hogy 
az eszköz az első lehúzást követően rövidesen elkezd csipogni, 
a második lehúzásnak  pedig még ezelőtt kell megtörténnie, 
azonban ha túl gyorsan húzza le a kártyát, az eszköz nem 
érzékeli.
Gyárilag standalone módba van állítva az eszköz.

Időzítés beállítása
Lehetősége van a nyitási időzítésbeállítására 1 és 9 másodperc 
között. Ehhez le kell húznia a mesterkártyát egyszer, majd 
meg kell várnia, hogy az eszköz elkezdjen csipogni. Számolja 
a csippanásokat, annyi csippanást kell megvárnia, amennyi 
másodpercre az időzítést beállítani kívánja. A megfelelő 
számú csippanás után csak le kell húznia a mesterkártyát 
mégegyszer, és a beállítás megtörtént. Ügyeljen arra, hogy 
a második lehúzás még azelőtt megtörténne, mielőtt még 
többet csippanna az eszköz, de az első pontban részletezetthez 
hasonlóan, a túl gyors lehúzás sem jó.
Gyárilag az időzítés 3 másodperc.

Gyári beállítások visszaállítása
A visszaállításhoz, először az előző ponthoz hasonlóan le kell 
húznia a mesterkártyát, és számolnia kell a csippanásokat. A 10. 
csippanás után húzza le újra a mesterkártyát, és a visszaállítás 
megtörtént. Ha a 10. csippanás után vár egy újabb csippanásnyi 
időt, az eszköz automatikusan kilép a programozó módból.

Összefoglalás

Standalone/segédolvasó mód: mesterkártya 2-szer
Időzítés beállítása:  mesterkártya -> [1~9] csippanás ->  

mesterkártya
Gyári visszaállítás: mesterkártya -> 10 csippanás ->  

mesterkártya

Programozás
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