
 

Standalone Keypad Access Control 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες Εγκατάστασης Χρήσης και 
Προγραμματισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T5 T9 T10 T50 



PIN  # 

 

1. Σύντομος Οδηγός Προγραμματισμού 
 

 
Γιαεισαγωγήστο πλαίσιοπρογραμματισμού * Master code # 

 
999999 είναι ο εργοστασιακός κωδικός 

 
Γιαναεξέλθουμεαπότοπλαίσιοπρογραμματισμού * 

 

Απαραίτητο για τα ως άνω: ο κεντρικός χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

Γιανααλλαχτεί mastercode 0 νέος code # New code    # 

Απαραίτητα να είναι από 6-8 ψηφία 

 

ΓιαναεισαχθείχρήστηςPIN 1    Αριθμός Χρήστη # 
 

Ο ID κωδικός είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 1- 2000. Το 

PIN είναι όποια 4 ψηφία μεταξύ 0- 9999 με την εξαίρεση των 

1234. Χρήστες μπορούν να προστίθενται συνεχώς χωρίς να 

εξερχόμαστε από το πλαίσιο προγραμματισμού. 
 

 
Γιαναεισαχθείέναςχρήστης Κάρτας. 

1 Αρ. Κάρτας # 
 

Χρήστες μπορούν να προστίθενται συνεχώς χωρίς να 

εξερχόμαστε από το πλαίσιο προγραμματισμού 
 

ΓιαναδιαγράψετεένανPINχρήστηήκάρτας 2 Αρ. Χρήστη # για χρήστη PIN 
 

2   Ανάγ. Κάρτας  # για χρήστη κάρτας 
 

Χρήστες μπορούν να διαγράφονται συνεχώς χωρίς να 

εξερχόμαστε από το πλαίσιο προγραμματισμού 

 

ΓιαναξεκλειδώσειηπόρταμεPIN Εισάγετε PIN και πιέστε # 

 
ΓιαναξεκλειδώσειηπόρταμεΚάρτα Φέρτε την κάρτα σε ανάγνωση 

 

 

2. Περιγραφή 

 
Η μονάδα αποτελεί ένα αυτόνομο access control για μονές πόρτες που εργάζεται σε πρωτόκολλο Wiegand 
ή αναγνώστη καρτών. Είναι κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση. Φτιαγμένο σε σκληρό 
ανθεκτικό περίβλημα. Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και 2000 χρήστες είτε σε καρτών είτε 4 
ψήφιο PIN ή και τα δύο. Η μονάδα έχει επιπλέον λειτουργίες όπως: σταθερή έξοδο προστασίας μικρού 
κυκλώματος, έξοδο για Access Control. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν την μονάδα ιδανική επιλογή για 
πόρτες μικρών καταστημάτων, οικίες και επαγγελματικούς χώρους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



3. Ιδιότητες 
 

Τάση Λειτουργίας DC 12V±10% 

Δυνατότητα Χρηστών 2000 

Απόσταση αναγνώρισης καρτών 3-6 cm 

Ενεργό ρεύμα ＜60mA 

Ρεύμα ρελαντί 25±5 mA 

Φορτίο εξόδου κλειδώματος Max 3A 

Φορτίο εξόδου συναγερμού Max 20A 

Θερμοκρασία λειτουργίας 
-45℃～60℃ 

Υγρασία λειτουργίας 10%- 90% RH 

Ρυθμιζόμενος χρόνος ρελέ πόρτας 0 -99 seconds 

Ρυθμιζόμενος χρόνος συναγερμού 0- 3 minutes 

Διεπαφή Wiegand Wiegand 26 bit 

Συνδέσεις καλωδίωσης Ηλεκτ. κλείδωμα, Κουμπί εξόδου, Εξωτ. συναγερμός, Εξωτ. Αναγνώστης 

 

 
 
 
 

4. Εγκατάσταση 
 
 Αφαιρέστε το πίσω μέρος από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας κατσαβίδι 

 Τρυπήστε σε 2 σημεία τον τοίχο σας για τις βίδες και μια για το καλώδιο. 

 Τοποθετήστε το λαστιχένιο περίβλημα ανάμεσα στις 2 βίδες 

 Στερεώστε σταθερά το πίσω κάλυμμα στον τοίχο με 2 βίδες 

 Περάστε το καλώδιο μέσω της οπής του καλωδίου 

 Εγκαταστήστε πληκτρολόγιο στο πίσω κάλυμμα 
 

 



 
 

5. Συνδεσμολογία 
 

Χρώμα Λειτουργία Περιγραφή 

Ροζ BELL_A Κουδούνι 

Γαλάζιο BELL_B Κουδούνι 

Πράσινο D0 Σύνδεση με Access Control 

Λευκό D1 Σύνδεση με Access Control 

Γκρι ALARM Έξοδος Alarm 12v 

Κίτρινο OPEN Μπουτόν Εξόδου 

Καφέ D_IN Παγίδα Ελέγχου Πόρτας 

Κόκκινο 12V+ -Είσοδος + 12V 

Μαύρο GND -Είσοδος - 12V 

Μπλε NO Επαφή Ρελέ 

Μοβ COM Επαφή Ρελέ 

Πορτοκαλί NC Επαφή Ρελέ 

 
 
 

 



 

 
 

6. ΕπαναφοράΕργοστασιακώνΡυθμίσεων 
 

a. Αποσυνδέουμε την μονάδα από το ρεύμα 

b. Πιέζουμε παρατεταμένα # καθώς ενεργοποιούμε ξανά τη μονάδας 

c. Με το που ακούσουμε 2 “Di” αφήνουμε την #, το σύστημα είναι τώρα στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις 

 
 

Σημειώστε πως μόνο τα δεδομένα εγκατάστασης επαναφέρονται όχι τα εργοστασιακά 



* Master code # 

 

New code  # 

 

 

7. Ειδοποίηση Αποξηλώματος 
 

Η μονάδα χρησιμοποιεί τεχνολογία LDR (light dependent resistor) ως anti tamper alarm. Όταν και 

αν το πληκτρολόγιο αφαιρεθεί από την θέση του τότε το tamper alarm θα ακουστεί. 
 

 

8. Ενδείξεις ήχου και Σημάτων 
 

Κατάσταση λειτουργίας Κόκκινο Φως Πράσινος Φως Κίτρινο Φως Βομβητής 

Σε κατάσταση λειτουργίας - Φωτεινό - Di 

Εν αναμονή Φωτεινό - - - 

Πιέστε το πληκτρολόγιο - - - Di 

Επιτυχής ενέργεια - Φωτεινό - Di 

Αποτυχημένη ενέργεια - - - DiDiDi 

Είσοδος στο προγραμματισμό Φωτεινό - -  

Εντός προγραμματισμού - - Φωτεινό Di 

Έξοδος από το πλαίσιο 
προγραμματισμού 

Φωτεινό - - Di 

Άνοιγμα πόρτας - Φωτεινό - Di 

Ειδοποίηση- Alarm Φωτεινό - - Alarm 
 
 
 
 
 
 
 

9. Λεπτομερείς Οδηγίες Εγκατάστασης 
 

 
 

11.1 Ρυθμίσεις Χρήστη 

 
Γιαεισαγωγήστονπρογραμματισμό 

 

 
999999 είναι ο εργοστασιακός κωδικός 

Γιαέξοδοαπό τονπρογραμματισμό * 

Απαραίτητο για τα ως άνω είναι ο κεντρικός χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

Γιανααλλαχτείοκεντρικόςκωδικός 0 νεός κωδ. # 
 

Πρέπει να είναι μεταξύ 6- 8 digits long 

Θέτοντας το πλαίσιο λειτουργίας: 
 

Θέστε μόνο έγκυρους χρήστες καρτών 

Θέστε έγκυρους χρήστες PIN και καρτών 

Θέστε έγκυρους χρήστες PIN και καρτών 

 

 
3 0 # Η είσοδος είναι μόνο μέσω κάρτας 

 

3 1 # Η είσοδος γίνεται από κάρτα και PIN 
 

3 2 # Η είσοδος γίνεται από κάρτα ή PIN 

(default) 



PIN  # 

 

Για να προστεθεί χρήστης Pin 1 Αρ. Χρήστη # 
 

Ο χρήστης είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 1- 2000. Το PIN είναι όποια 

4 ψηφία μεταξύ 0- 9999 με την εξαίρεση των 1234. Χρήστες μπορούν να 

προστίθενται συνεχώς χωρίς να εξερχόμαστε από το πλαίσιο 

προγραμματισμού, ως εξής: 

 

1 Αρ. Χρήστη # 

Για να διαγράψουμε χρήστη PIN 2 Αρ. Χρήστη # 
 

Χρήστες μπορούν να διαγράφονται συνεχώς χωρίς να εξερχόμαστε από 

το πλαίσιο προγραμματισμού 

Για να αλλάξουμε το Pin 

(Αυτό μπορεί να γίνει έξω από το 

πλαίσιο προγραμματισμού) 

* Αρ. Χρήστη #   παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN # 

 

Για να προσθέσετε χρήστη κάρτας 

(μέθοδος 1) Αυτός είναι ο 

γρηγορότερος 

1    Ανάγν. κάρτας # 

Χρήστες μπορούν να προστίθενται συνεχώς χωρίς να εξερχόμαστε από 

το πλαίσιο προγραμματισμού 

 

Για να προσθέσετε χρήστη κάρτας (μέθοδ 

 
Αυτός ο τρόπος αναθέτει το ID τοιυ 

χρήστη σε μια κάρτα. Μόνο ένα ID 

χρήστη μπορεί να ανατεθεί σε μια κάρτα 

 

ς 2) 1 Αρ. Κάρτας # Αναγ. Κ # 
 

Χρήστες μπορούν να προστίθενται συνεχώς χωρίς να εξερχόμαστε από 

το πλαίσιο προγραμματισμού 

 

Για να προσθέσετε χρήστη κάρτας 

(μέθοδος 3) Ο αριθμός της κάρτας 

είναι τα τελευταία 8 ψηφία στο πίσω 

μέρος της κάρτας 

 
1 Αρ. Κάρτας # 

 

Χρήστες μπορούν να προστίθενται συνεχώς χωρίς να εξερχόμαστε από 

το πλαίσιο προγραμματισμού 

Για να προσθέσετε χρήστη 
κάρτας (μέθοδος 4) 

Το ID του χρήστη ανατίθεται σε έναν 

αριθμό κάρτας. Μόνο ένας ID χρήστη 

μπορεί να ανατεθεί στο αριθμό κάρτας 

 
1 ID number. # αρ. Κάρτας # 

 

Χρήστες μπορούν να προστίθενται συνεχώς χωρίς να εξερχόμαστε 

από το πλαίσιο προγραμματισμού 

Για να διαγραφεί ένας χρήστης κάρτας. 

Χρήστες μπορούν να διαγράφονται 

συνεχώς χωρίς να εξερχόμαστε από το 

πλαίσιο προγραμματισμού 

 
2 Ανα. κάρτας # 

 

Για να διαγράφει ένας χρήστης κάρτας 

από το ID του χρήστη. Αυτό γίνεται όταν 

χάνει ο χρήστης την κάρτα του. 

2    Αρ. Χρήστη    # 

 

 
PIN  # 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIN  # Α. Χρήστη ν.2 # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο 



* Ανάγ. Κάρτας 1234 # PIN # PIN # 

 

* Master code # 

 

 

 

Γιαναδιαγράψουμεέναχρήστηκάρταςαπό τοναριθμό 

κάρτας.Αυτήη λειτουργίαείναι γιαπεριπτώσειςπουέχει 

χαθείηκάρτα 

 

2 Αρ. Κάρτας # 
 

Χρήστες μπορούν να διαγράφονται συνεχώς χωρίς να 

εξερχόμαστε από το πλαίσιο προγραμματισμού 

 

ΓιαναπροσθέσουμεχρήστηκάρταςκαιPIN (3 1 # ) 

 

ΓιναπροσθέσουμεχρήστηκάρταςκαιPIN 
 

Ο κωδικός είναι οποιοσδήποτε αριθμός από 

το 1- 2000. Το PIN είναι  όποια 4 ψηφία 

μεταξύ 0- 9999 με την εξαίρεση των 1234 

 

Πρόσθεσε την κάρτα ως για χρήστη καρτών 
 

Πιέστε   *  για να εξέλθετε από τον προγραμματισμό, έπειτα 
κατανείμετε τον κωδικό ως εξής: 

 

Για να αλλάξετε το PIN σε μια κάρτα (μέθοδος 1) 

Σημειώστε πως αυτό μπορείναγίνει έξω από το πλαίσιο 

προγραμματισμού  άρα  ο  χρήστης  μπορεί  να  το 

πραγματοποιήσειαπόμόνοςτου 

 

*  Αναγ. κάρτας   παλίο PIN # νέο PIN # νέο PIN # 

 

Για να αλλάξετε το PIN σε μια κάρτα (μέθοδος 2) 

Σημειώστε πως αυτό μπορείναγίνει έξω από το πλαίσιο 

προγραμματισμού  άρα  ο  χρήστης  μπορεί  να  το 

πραγματοποιήσειαπόμόνοςτου 

*    ID number # Old PIN # New PIN # New PIN # 

Γιαναδιαγράψετεένανχρήστηαπλάδιαγράψτετην 

κάρτα 

2 αρ. χρήστη    # 

Γιαναπροσθέσετεχρήστηκάρτας (3 0 # ) 

Γιαναπροσθέσετεκαιναδιαγράψετεχρήστηκάρταςή 
PIN 

Η λειτουργία είναιόπως προσθέτουμε ή διαγράφουμε χρήστες 
 

στο 3 2 # 

Γιαναδιαγράψετεόλουςτουςχρήστες 

 

Γιαναδιαγράψετεόλουςτουςχρήστες(Ηπαρούσα 
αποτελείεπικίνδυνηενέργεια,ναεκτελείτεμεπροσοχή) 

2 0000 # 

 

Για να ξεκλειδώσει η πόρτα 
 

Για χρήστη pin Εισάγετε το  PIN και πιέστε # 

Για χρήστη κάρτας Ανάγ Κάρτας 

Για χρήστη κάρτας ή pin Αναγ. Κάρτας και πιέστε PIN # 

 
 

11.2 Λειτουργίες πόρτας 
 

Χρόνος καθυστέρησης για την αναμετάδοση εξόδου  Relay Output Delay Time 

Για να τεθεί ο χρόνος ενεργοποίησης 
κυπριού 

4 0～99 # * 
 

0-99 είναι για τον χρόνο της πόρτας 0-99 seconds 



 

Ανίχνευση          ανοιχτής 
 
 

Σήμα " η πόρτα είναι ανοιχτή για αρκετή ώρα" (ΠΑΩ), χρησιμοποιείται με μια κατ' επιλογήν μαγνητική επαφή 

ή μια εγκατεστημένη μαγνητική επαφή της κλειδαριάς. Αν η πόρτα ανοιχτεί κανονικά αλλά δεν κλείσει μετά 

από 1 λεπτό το εσωτερικό buzzer θα ηχήσει αυτόματα υπενθύμιση να κλείσει η πόρτα και θα συνεχίσει για 

ένα λεπτό πριν κλείσει αυτόματα. 

Σήμα "η πόρτα ανοίγει βίαια" (ΠΑΒ) χρησιμοποιείται με μια κατ' επιλογήν μαγνητική επαφή ή μια 

εγκατεστημένη μαγνητική επαφή της κλειδαριάς. Αν η πόρτα ανοιχτεί βίαια μετά από 20'' το εσωτερικό 

buzzer και alarm θα λειτουργήσουν και τα δύο. Η έξοδος του alarm  είναι ρυθμιζόμενη από 0-3 λεπτά με το 

Γιααπενεργοποίησητηςανίχνευσηςανοιχτήςπόρτας 6 0 # 

 

Γιαενεργοποίησητηςανίχνευσηςανοιχτήςπόρτας 
 

6 1 # 

Alarm χρόνου εξόδου 

Γιαναεισάγεις τοalarmχρόνουεξόδου(0-3λεπτά) 5 0～3 # 

Επιλογές κλειδώματος πληκτρολογίου και εξόδου συναγερμού. Εάν υπάρχουν 10 άκυρες κάρτες ή 10 

λανθασμένοι αριθμοί PIN σε περίοδο 10 λεπτών, είτε το πληκτρολόγιο θα κλειδώσει για 10 λεπτά είτε ο 

συναγερμός, μαζί με τον εσωτερικό βομβητή θα λειτουργούν για 10 λεπτά, ανάλογα με την επιλογή που 

Normal  status:  όχι κλείδωμα 

πληκτρολογίου (factory default) 

7 0 # (Factory default setting) 

Κλείδωμα πληκτρολογίου 7 1 # 

Λειτουργία alarm και εσωτ. βομβητή 7 2 # 

Για ναβγάλουμετοalarm 

Για επαναφορά της παγίδας Αναγν. έγκυρης κάρτας ή Master Code # 

Για επαναφορά λειτουργίας Βίαιου Ανοίγματος Κλείστε την πόρτα ή αναγν. έγκυρη κάρτα ή Master Code # 

 

 

10.Λειτουργία της μονάδας ως αναγνώστης εξόδου Wiegand 

 
Σε αυτήν τη λειτουργία η μονάδα υποστηρίζει έξοδο Wiegand 26 bit, έτσι ώστε οι γραμμές 

δεδομένων Wiegand να μπορούν να συνδεθούν σε οποιονδήποτε ελεγκτή που υποστηρίζει είσοδο 

Wiegand 26 bit. 



 
 

BELL_A 
 

BELL_B 

DO 

 
   Bell 

D1 
 

ALARM 

 
OPEN 

D_IN 

 

• 
• (Yellow ) D 

DO 

• (Brown ) D 
D1 

+12V 
D  

12V 
GND DGND 

 
 

NO 

COM 

 
 

•(Purple) 

• 

Access Controller 

NC  (orange) 

• 


