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Specificații tehnice: 

 Tensiune de alimentare: 12 VDC 

 Curent maxim absorbit: 100 mA 

 Semnalizare acustica: Buzzer 

 Semnalizare optica: LED bicolor 

 Frecventa cartele: 13.56 MHz 

 Releu intern: 2 contacte (1A/30 VDC in parallel) 

 Temporizare releu: 1 secunda / 6 secunde 

 Temperatura functionare: -20…+55°C 

 Intrare pentru buton deschidere usa 

 Numar maxim cartele: INFINIT 
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Instructiuni de conectare a cititorului: 

 Portocaliu  (P) ---> 12V 

 Verde (V) ---> GND 

 Verde-Alb (VA) ---> Intrare buton 

 Albastru (A) ---> Contact releu normal inchis (NC) 

 Portocaliu-Alb (PA) ---> Contact releu comun (COM) 

 Maro (M) ---> Neutilizat 

 Maro-Alb (MA) ---> Neutilizat 

 

Mod de functionare: 

 Programarea cardurilor de acces aferente yalei se face prin deconectarea acesteia de la 

baterii, urmată de reconectarea bateriilor după un interval de 2-3 secunde. În acest fel cititorul din 

yală se resetează, iar apoi intră în starea în care așteaptă PROGRAMAREA: LED-ul roșu clipește 

timp de circa 5 secunde semnalizând faptul că cititorul se află în starea de PROGRAMARE. Dacă 

în acest interval (5 secunde în care cititorul se află în starea PROGRAMARE) se apropie un card 

de cititor se pot introduce carduri noi (se intră în modul ADĂUGARE carduri) sau se pot șterge 

toate cardurile din memorie și introduce un nou set de carduri (se intră în modul 

ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri) în memoria cititorului.  

  

În acest sens există două moduri de programare:  

1. Modul ADĂUGARE - se utilizează pentru introducerea de carduri noi in memoria 

cititorului. În acest mod proprietarul apartamentului adaugă unul sau mai multe 

carduri in memoria cititorului, iar cardurile existente în memoria cititorului înainte de 

utilizarea acestui mod rămân active la acea yală. 

2. Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE – se utilizează pentru ștergerea tuturor cardurilor 

și introducerea unui nou set de carduri în memoria cititorului (care poate conține 

toate cardurile vechi și unele în plus).  În acest mod proprietarul apartamentului 

șterge toate cardurile din memoria citit adaugă unul sau mai multe carduri in 

memoria cititorului, iar cardurile existente în memoria cititorului înainte de utilizarea 

acestui mod rămân active la acea yală. Acest mod este utilizat atunci când unul din 

membrii familiei își pierde cardul și se dorește ștergerea acestui card din memoria 

cititorului, astfel încât, cel care găsește cardul pierdut să nu poată intra fraudulos în 

apartament. 
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Modul ADĂUGARE carduri de acces: 

1. Se apasă pe BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI (NORMAL INCHIS, fig. 1); Se 

așteaptă 2-3 secunde cu BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI apăsat; 

2. În acest fel cititorul se va reseta prin scoaterea de sub tensiune; 

3. Se eliberează BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI și revine tensiunea de 

alimentare. LED-ul roșu va începe să clipească; 

4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) necunoscut de cititor; Acest 

card va fi memorat de cititor și acest lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;  

5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) 

se repetă PASUL 4; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv. 

6.  

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv cititorul poate fi utilizat de toate cardurile din memorie. 

 

Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri de acces: 

1. Se apasă pe BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI (fig. 1); Se așteaptă 2-3 

secunde cu BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI apăsat; 

2. În acest fel cititorul se va reseta prin scoaterea de sub tensiune; 

3. Se eliberează BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI și revine tensiunea de 

alimentare. LED-ul roșu va începe să clipească; 

4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) cunoscut de cititor; Acest card 

va fi memorat de către cititor și, în același timp, se vor șterge automat toate cardurile care 

existau în memoria cititorului la acel moment; confirmarea acestui lucru se semnalizează 

prin aprinderea LED-ului verde;  

5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) 

pentru un client nou care va inchiria apartamentul se apropie de cititor un alt 

card (tag) (din cele vechi sau unul nou); Acest card va fi memorat de către cititor iar acest 

lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;  

6. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) 

se repetă PASUL 5; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv. 

7.  

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv cititorul poate fi utilizată cu noul set de carduri din 

memorie. 
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IMPORTANT: Dacă se dorește ca să se inroleze cardurile numai de către proprietarul 

apartamentului BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI (fig. 1) se poate înlocui cu 

contactele NORMAL INCHISE ale unei tastaturi sau a unui cititor de amprentă. 

 

Cu același card (tag) proprietarul unui apartament poate avea acces atât la intrarea în scara 

blocului dotată cu interfon RESEL cât și la ușa propriului apartament. 
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat. 
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări şi scurtcircuite. 
Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercaţi să 
efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service. 
Păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi asiguraţi-vă o bună iluminare a acestuia. 
Dezordinea, mizeria şi proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a 
accidentelor. 
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea substanţelor 
inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste 
substanţe. 
Ţineţi copiii şi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi echipamentul. Dacă vă este 
distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra uneltelor electrice. 
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi, radiatoare etc. 
Riscul de electrocutare creşte în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu 
pământul. 
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creşte în mod 
substanţial riscul de electrocutare. 
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru lucrul la exterior. 
Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit. 
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, a 
alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie poate conduce la rănirea 
gravă a operatorului sau a persoanelor din jur. 
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari de protecţie, 
măşti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecţie, căşti pentru protejarea 
urechilor etc., utilizat în conformitate cu condiţiile de lucru, diminuează atât numărul, cât şi 
gravitatea eventualelor accidente de muncă. 
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza 
de alimentare şi dacă priza sau ştecherul nu prezintă defecţiuni. Înainte de a efectua orice 
operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare scoateţi echipamentele de sub tensiunea 
electrică. 

 


