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WSTĘP 
 
O PODRĘCZNIKU 
  

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla instalatorów Samodzielnego Czytnika 
EntryProx. Zawarte są w nim wszystkie informacje i rysunki potrzebne do zainstalowania, 
okablowania i zaprogramowania czytnika EntryProx oraz rozwiązywania problemów  
z nim związanych. 
 
OSTRZEŻENIE 
 

Aby zabezpieczyć płytkę obwodu drukowanego przed ewentualnymi ładunkami 
elektrostatycznymi, które mogłyby ją uszkodzić, należy dotknąć przedmiotu uziemionego przed 
dotknięciem czytnika EntryProx. 
 
PRAWO DO ZMIANY WZORU 
 

Ze względu na ciągle wprowadzane ulepszenia informacje zawarte w tym podręczniku mogą 
ulec zmianie bez powiadomienia. Firma HID rezerwuje sobie prawo do zmiany wyglądu czytnika, 
co będzie również miało wpływ na zawartość niniejszego podręcznika.  
 
PRAWO DO ZMIANY WZORU 
 

HID nie bierze odpowiedzialności za błędy znajdujące się w tym podręczniku. Firma 
dokłada wszelkich starań, aby podręcznik był aktualny i odpowiedni dla przesłanego czytnika 
EntryProx. Ani cały podręcznik ani jego żadna część nie mogą być reprodukowane, kserowane  
lub elektronicznie przesyłane bez pisemnej zgody firmy HID.  
 
WSPARCIE TECHNICZNE 
 

W przypadku trudności przy instalowaniu czytnika EntryProx należy skontaktować się  
z przedstawicielem firmy HID, pod numerem telefonu 022 782 43 15 w Warszawie. Zanim 
zadzwonisz do przedstawiciela firmy HID, zajrzyj najpierw do rozdziału 4 „Rozwiązywanie 
problemów”. Rozdział ten zawiera listę najczęstszych problemów oraz omawia ich ewentualne 
przyczyny i sposoby rozwiązywania. 
 
GWARANCJA 
 

HID gwarantuje, że jego produkt jest wolny od defektów materialnych i produkcyjnych, pod 
warunkiem, że zostanie zamontowany zgodnie z instrukcją i nie zostanie uszkodzony przez próby 
modyfikacji. HID nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne i osobowe, wynikające  
z niewłaściwego obchodzenia się z czytnikiem, jego przechowywania, używania oraz jakichkolwiek 
wypadków losowych. Odpowiedzialność firmy HID ograniczona jest jedynie do naprawy  
lub wymiany uszkodzonego urządzenia lub jego części. W tym celu należy przesłać dane 
urządzenie lub jego część do firmy HID (fracht i ubezpieczenie wstępnie opłacone) po otrzymaniu 
zgody firmy HID (Return Merchandise Authorization). HID nie będzie odpowiadał przed nabywcą 
ani nikim innym za przypadkowe szkody wynikłe z niewłaściwego użycia jego produktów. 
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Niniejsza gwarancja wygasa po dwóch latach od daty zakupu. Oprócz tego co wymieniono 
wyżej, HID nie udziela gwarancji na działanie i przydatność jego produktów w określonych 
zastosowaniach. 
 
 
ELEMENTY DOSTARCZANE PRZEZ FABRYKĘ 
  

Fabryka dostarcza następujące elementy instalacyjne wraz z czytnikiem EntryProx: 
• EntryProx, płytka frontowa, przycisk Prośby o Wyjście (REX) zwany także „fillerem”,  

trzy paski kabli, śrubki instalacyjne. 
 
ELEMENTY DOSTARCZANE PRZEZ INSTALATORA 
 

W celu zainstalowania czytnika EntryProx instalator musi dostarczyć następujące elementy:  
 

• EntryProx pracuje z czterema typami kart: 
• ProxCard II 
• ISOProx II 
• DuoProx II 
• ProxKey - breloczek 

• Źródło zasilania 12 VDC (zalecane filtrowane i regulowane) 
• Odpowiednie elektryczne narzędzia instalacyjne 
• Kabel do zdalnego montowania anteny - zalecany ALPHA 1174C (22AWG) 4-żyłowy, 

skręcony, nieekranowany (wymagany TYLKO wtedy, gdy antena ma być montowana  
w odległości 3m od czytnika). 

• Kabel interfejsu Wiegand – ALPHA 1295C (22AWG) 5-żyłowy, skręcony, w pełni 
ekranowany lub równorzędny (wymagany tylko wówczas, gdy używamy oddzielnego 
panelu kontrolnego Wiegand). 

• Kabel zasilania (18AWG – 22AWG) 2-żyłowy, skręcony, ekranowany (zaleca się grubszy 
przekrój, gdy kabel ma być długi lub wspólny z innymi urządzeniami). 

• Kabel do zamka drzwi (18AWG – 22AWG) 2-żyłowy, skręcony, nieekranowany 
• Kabel do monitorowania drzwi (18AWG – 22AWG), 2-żyłowy, skręcony, nieekranowany 
• Kabel do przycisku REX (przy zastosowaniu odległego przycisku) 2-żyłowy, skręcony, 

nieekranowany  
 
WARUNKI FCC 
 

Urządzenie EntryProx spełnia wymagania FCC część 15. Jego działanie podlega następującym 
wymaganiom: 

• nie może ono powodować szkodliwych zakłóceń, oraz  
• urządzenie to musi przyjąć wszelkie zakłócenia otrzymane z zewnątrz, łącznie z tymi,  

które mogą powodować jego niewłaściwe działanie. 
 

 
Numer FCC ID: JQ64045  
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ROZDZIAŁ 1 - OPIS OGÓLNY 
 

Rozdział 1 zawiera opis Samodzielnego Czytnika Kontroli Dostępu EntryProx. Samodzielny 
Czytnik EntryProx umożliwia kontrolę dostępu do pojedynczych drzwi z wykorzystaniem kart 
zbliżeniowych i/lub klawiatury. Urządzenie może być montowane w konfiguracji jednoetapowej 
(najczęściej stosowanej) lub dwuetapowej (o wyższym poziomie zabezpieczenia). Konfiguracja 
dwuetapowa polega na wymontowaniu anteny z obudowy czytnika i zamontowaniu jej oddzielnie 
na futrynie drzwiowej (w odległości maksymalnej 3m). Szczegóły instalacyjne w Rozdziale 2. 
Urządzenie EntryProx jest kompatybilne ze wszystkimi kartami zbliżeniowymi firmy HID, do 37 
bit. Programowanie blokowe możliwe jest jedynie dla kart 26-bitowych. Programowanie odbywa 
się przy użyciu klawiatury. 

 
Można zaprogramować cztery rodzaje dostępu dla użytkowników: 
 

• 0 – Toggle/latch  strike (otwarcie drzwi na czas nieograniczony) 
• 1 – Normalny dostęp (domyślny typ użytkownika) 
• 2 – log Dump (wydruk transakcji) 
• 3 – Lockout (blokowanie dalszych użytkowników i stanu drzwi) 

 
Istnieje możliwość programowania kart w trybie blokowym, włącznie z programowalnym przez 

użytkownika czasem zwolnienia zamka (1 – 99 sek.) oraz trybem „latch/toggle”. 
 
1.1 ZASTOSOWANIE 
 

Czytnik EntryProx jest przeznaczony do samodzielnych instalacji lub odległych lokalizacji 
w połączeniu z oddzielnym systemem Wiegand. Urządzenie może być instalowane wewnątrz  
lub na zewnątrz budynku. Szczegóły instalacyjne w Rozdziale 2. 
 
1.2 WEJŚCIA / WYJŚCIA 
 

Są dwa wejścia monitorujące: „Stan Drzwi” (styk N.C. - normalnie zamknięty) oraz „Prośba 
o Wyjście” (styk N.O. - normalnie otwarty). Dodatkowo są dwa wyjścia przekaźnikowe: 
„Przekaźnik Zamka – typ C”, który przełącza się do 4A (Główny) oraz „Przekaźnik Dodatkowy – 
typ C”, który przełącza się do 1A (Dodatkowy). EntryProx ma również dwa wyjścia danych: wyście 
do drukarki na podczerwień przez interfejs IR oraz wyjście Wiegand do połączenia z głównym 
systemem kontroli dostępu. 
 
1.3 POJEMNOŚĆ 
 

EntryProx może pomieścić do 2000 użytkowników. Każdy z użytkowników ma swoją 
kartę/breloczek, kod PIN lub kartę + PIN. Możliwe są cztery sposoby konfiguracji dostępu 
(szczegóły w Rozdziale 3):  

 
• TYLKO kod (polecenie 50) 
• (2) kod + karta (polecenie 50 + zbliżenie karty) 
• (3) TYLKO karta (programowanie manualne, polecenie 51) 
• (4) kod LUB karta (polecenie 52) 

 
EntryProx może przechowywać najwyżej 1000 transakcji. Każda transakcja zawiera następujące 

parametry: Czas, Data, Numer Użytkownika i zdarzenie.  
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Pełny zapis transakcji może zostać wydrukowany na przenośnej drukarce na podczerwień przez 

wbudowany interfejs IR (szczegóły w Rozdziale 3). Zapis transakcji jest tego typu, że w momencie 
wpisania nowej transakcji, najstarsza zostaje skasowana.  
 
1.4 TRYBY DZIAŁANIA 
 

Podczas instalacji czytnika EntryProx instalator ustala określony tryb działania urządzenia – 
samodzielny lub Wiegand. Tylko jeden tryb działania może zostać wybrany. Tryb samodzielny, 
będący trybem domyślnym, nie wymaga programowania.  

 
• W trybie samodzielnym („Standalone”) wszystkie decyzje dotyczące otwarcia drzwi 

podejmowane są przez urządzenie EntryProx, a wyjście Wiegand pozostaje wyłączone.  
• W trybie Wiegand dane karty przesyłane są do oddzielnego panelu kontrolnego, który 

podejmuje wszystkie decyzje dotyczące otwarcia/zamknięcia drzwi i obsługuje odpowiednie 
diody LED. 

 
W obu trybach operacyjnych EntryProx pozostaje programowalny, dzięki czemu można 

ustawiać jego parametry. Jeśli podczas programowania wystąpi przerwa dłuższa niż 45 sekund, 
urządzenie przechodzi w stan „spoczynku” („time out”). 
 
1.5 PODŁĄCZENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO 
 

Podczas instalacji należy wyjście dodatkowe (AUX) podłączyć w taki sposób, aby obsługiwało 
ono jedną z trzech funkcji. W związku z tym instalator musi wiedzieć, która z tych funkcji 
odpowiednia jest dla jego instalacji. 
 

• Ominięcie Alarmu 
• Drzwi Wyważone 
• Drzwi Uchylone 

 
Szczegółowe instrukcje i rysunki dotyczące powyższych zastosowań znajdują się w Rozdziale 2. 
 
Uwaga: Funkcja brzęczyka wewnętrznego (alarmu dźwiękowego) jest niezależna  
od przekaźnika dodatkowego 1A. Brzęczyk może się uruchamiać niezależnie od tego,  
jak zaprogramowane jest wyjście dodatkowe (AUX). 
 
1.6 OPIS DZIAŁANIA 
 

Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu w trybie samodzielnym, urządzenie EntryProx 
przechowuje wszystkie transakcje i kontroluje wszystkie wyjścia. Kontroler otrzymuje dane od 
czytnika, decyduje o udzieleniu dostępu, a następnie otwiera, lub nie otwiera, drzwi. (Gdy 
EntryProx jest zaprogramowany na tryb Wiegand, wówczas główny panel kontrolny podejmuje 
decyzje o udzieleniu dostępu i kontroluje przekaźnik zamka, a wszystkie wyjścia przekaźnikowe 
urządzenia EntryProx są zablokowane). 

EntryProx posiada trzy wyjścia przekaźnikowe (dwa z nich umieszczone wewnątrz), 
wewnętrzny zegar, klawiaturę do programowania i procesory pamięci do przechowywania 
informacji o użytkownikach i i zapisu transakcji.  Interfejs IR (pierwsza dioda z prawej strony  
u góry czytnika) służy do drukowania zapisu transakcji i listy użytkowników na przenośnej 
drukarce na podczerwień. (Funkcja drukowania omówiona w Rozdziale 3). 
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Tabela 1-1. EntryProx – dane techniczne 
 

TYPOWE  
Źródło zasilania/Wymagania 
prądowe 

10-15 VDC, zalecane liniowe źródło zasilania filtrowane i regulowane 
(bez urządzenia zamykającego drzwi ani urządzeń peryferyjnych);  
500 mA 

OKABLOWANIE  

Kabel anteny odległej ALPHA 1174C (22AWG) 4-żyłowy, skręcony, nieekranowany 
(wymagany tylko wówczas, gdy antenę montujemy z dala  
od kontrolera – ok. 3m) 

Kabel interfejsu Wiegand ALPHA 1295C (22 AWG) 5-przewodowy, skręcony, w pełni 
ekranowany lub równorzędny (wymagany tylko wówczas, gdy 
podłączamy czytnik do oddzielnego panelu kontrolnego typu 
Wiegand) 

Kabel zasilania 18 AWG – 22 AWG 2-żyłowy, skręcony, ekranowany (zależnie od 
odległości) 

Kabel zamka drzwi 18 AWG – 22 AWG 2-żyłowy, skręcony, nieekranowany (w 
zależności od odległości) 

Kabel monitorowania drzwi 18 AWG – 22 AWG 2-żyłowy, skręcony, nieekranowany  
(w zależności od odległości) 

Kabel REX (gdy podłączmy oddzielny przycisk Prośby o Wyjście) 2-żyłowy, 
skręcony, nieekranowany 

MECHANICZNE  
Wysokość 13,3 cm 

Szerokość 7 cm 

Głębokość 3,5 cm 
WYJŚCIA 
PRZEKAŹNIKOWE 

 

 Przekaźnik Główny – Typ C (przełącza się do 4A) 

 Przekaźnik Dodatkowy – Typ C (przełącza się do 1A) 

WEJŚCIA 
MONITORUJĄCE 

 

 Stan drzwi (styk NC – normalnie zamknięty) 

 Prośba o wyjście (styk NO – normalnie otwarty) 
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INNE WYJŚCIA  

 Wyjście IR dla opcjonalnej drukarki na podczerwień 

 Wyjście Wiegand do oddzielnego panelu kontrolnego 

BRZĘCZYK 4000 Hz 

DIODY LED  

 Dwukolorowa (czerwona/zielona) 

 Bursztynowa 

KOMPATYBILNE KARTY 
ZBLIŻENIOWE 

 

 Wszystkie karty HID do 37 bit, wraz z następującymi:  

 ProxCard II 

 IsoProx II 

 DuoProx II 

 ProxKey – breloczek 

POJEMNOŚĆ  

Użytkownicy Maksymalnie 2000 użytkowników, każdy użytkownik ma 
kartę/breloczek, kod PIN, albo kartę PLUS kod PIN 

Transakcje Maksymalnie 1000 transakcji; każda transakcja zawiera: czas, 
datę, numer użytkownika i zdarzenie 

Czas zwolnienia zamka 1 – 99 sekund 

Tryb zwolnienia zamka Czas potrzebny na wejście lub nieograniczony czas otwarcia drzwi 

WYJŚCIE 
ALARMOWE 

 

 Należy wybrać jedną z trzech funkcji: Ominięcie Alarmu, Drzwi 
Wyważone, Drzwi Uchylone 

 
 
ROZDZIAŁ 2 - INSTALACJA 

  
Rozdział 2 omawia szczegółowo procedury instalacyjne i przedstawia diagramy podłączenia 

przewodów do czytnika HID EntryProx. 
 
Uwaga: HID zaleca, aby instalator zapoznał się dokładnie z działaniem czytnika EntryProx i 
przetestował go zanim zamontuje go w miejscu docelowym.   
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2.1 KONFIGURACJE INSTALACYJNE 
 

Zadaniem instalatora jest ustalenie właściwej konfiguracji czytnika EntryProx, odpowiedniej  
do danej instalacji. Możliwe są trzy rodzaje konfiguracji:  

 
• Montaż na ścianie (na zewnątrz pomieszczenia chronionego). W tej konfiguracji należy 

użyć skrzynki przyłączeniowej. EntryProx montowany jest na ścianie od strony 
niezabezpieczonej.  

 
• Montaż na szkle, z wykorzystaniem dostarczonych przez HID podkładek 

samoprzylepnych. W tej konfiguracji EntryProx jest przymocowany za pomocą podkładek 
samoprzylepnych do oszklonych drzwi lub okna sąsiadującego z drzwiami (od wewnątrz). 
Na bokach obudowy znajdują się przygotowane do wyłamania otwory na kable, z których 
należy skorzystać w przypadku montażu na szybie.  

 
• Instalacja bezpieczna (konfiguracja dwu-etapowa), dla większego bezpieczeństwa.  

W tej konfiguracji antena czytnika umieszczona jest w innym miejscu niż sam czytnik (w 
odległości maksymalnej 3m), a urządzenie kontrolne/czytnik umieszczone jest wewnątrz 
pomieszczenia chronionego. 

 
2.2 INNE CZYNNIKI INSTALACYJNE 
 

Punkty 2.2.1 – 2.2.5 niniejszego rozdziału omawiają najważniejsze czynniki, które instalator 
musi wziąć pod uwagę przystępując do instalowania urządzenia EntryProx. 
 
2.2.1 ŹRÓDŁO ZASILANIA 
 

Zasilanie dla czytnika EntryProx musi być minimum 10 – 15 VDC, liniowe, filtrowane  
i regulowane. Najczęściej stosuje się takie rozwiązanie, że źródło zasilania jest wspólne dla 
czytnika EntryProx i dla urządzenia zamykającego drzwi. W takim przypadku należy uwzględnić 
oba urządzenia przy obliczaniu wymagań prądowych. 
 
Uwaga: HID zaleca podłączenie źródła zasilania do uziemienia. 
 
2.2.2. MONTAŻ NA ŚCIANIE 
 

Przy montażu naściennym stosuje się skrzynkę przyłączeniową (typowe zastosowanie 
czytnika EntryProx to montaż na ścianie przy drzwiach od strony zewnętrznej pomieszczenia). 
 
2.2.3 MONTAŻ NA METALU 
 

EntryProx wykorzystuje częstotliwość radiową do komunikowania się z kartami 
zbliżeniowymi. Jeżeli antena zamontowana jest bezpośrednio na podłożu metalowym, część energii 
absorbowana jest przez metal, co powoduje osłabienie transmisji danych. Jeśli więc musisz 
zamontować urządzenie EntryProx na podłożu metalowym, sprawdź najpierw jak będzie działało w 
tym miejscu, zanim zamontujesz je na stałe. Jeśli zasięg odczytu jest zbyt mały, konieczne będzie 
zastosowanie nie-metalowej podkładki, oddzielającej antenę od podłoża metalowego.  
 
 



-11- 

 

Przewodnik instalatora - Samodzielny czytnik kontroli dostępu HID EntryProx™    
 

2.2.4 ZAKŁÓCENIA RF 
 

EntryProx nie powinien powodować zakłóceń w pracy innych urządzeń, ponieważ spełnia 
on wymagania przepisów FCC. Niestety inne urządzenia mogą zakłócać działanie czytnika 
EntryProx. 
 

Dlatego należy unikać montowania czytnika EntryProx w odległości mniejszej niż jeden 
metr od monitora komputerowego, telewizora lub innego czytnika EntryProx. Jeśli podejrzewasz, 
że zmniejszony zasięg odczytu spowodowany jest zakłóceniami ze strony innych urządzeń, zwiększ 
odległość pomiędzy czytnikiem a tymi urządzeniami.  
 
2.2.5 DZIAŁANIE W TRYBIE WIEGAND 
 

Jeżeli EntryProx ma działać z oddzielnym panelem kontroli dostępu (Wiegand),  
jego następujące funkcje będą zablokowane: 

 
• EntryProx nie będzie podejmował decyzji o otwieraniu lub nie otwieraniu drzwi. 
 
• Główny przekaźnik (P1) będzie wyłączony; np. nie zadziała, gdy zostanie wpisany kod na 

klawiaturze. 
 

• Przekaźnik dodatkowy (P2) również będzie wyłączony. 
 

• Wyłączona będzie też możliwość przechowywania kodów w pamięci. EntryProx będzie 
przesyłał do panelu Wiegand tylko dane karty lub breloczka, a nie dane kodu z klawiatury. 
Dane kart będą przesyłane bez przetworzenia, a kod PIN z klawiatury nie będzie przesyłany. 

 
Podczas pracy w trybie Wiegand używane jest tylko złącze P3. Jest to górne, 4-pinowe złącze 

środkowe, widoczne na Rysunku 2-1. Złącze P2 (6-pinowe) jest nie używane. Rysunek 2-3 
przedstawia opis wszystkich złącz. 
 

Rysunek 2-1 pokazuje, w jaki sposób połączyć panel kontrolny Wiegand ze złączem P3. 
(BRĄZOWY – dioda LED Wiegand, BIAŁY – Dane 1, ZIELONY – Dane 0, NIEBIESKI – nie 
używany). Złącze P4 (4-pinowe), widoczne na dole płytki, kontroluje dwukolorową diodę LED i 
antenę.  
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TRYB WIEGAND 

 
Rys. 2-1 Łączenie przewodów w trybie Wiegand 

 
 
2.3 OPIS PRZEWODÓW 
 

Rysunek 2-2 (poniżej) przedstawia paski przewodów dla złącz P1 i P2 czytnika EntryProx. 
Rysunek 2-3 (na następnej stronie) pokazuje złącza pionowe na głównej płycie.  
 
Tabela 2-1 omawia wszystkie cztery złącza – P1, P2, P3, P4. 

 
 



-13- 

 

Przewodnik instalatora - Samodzielny czytnik kontroli dostępu HID EntryProx™    
 

 
OPIS PRZEWODÓW 

 

 
 
 
 
 
 

Rys.2-2 Opis przewodów czytnika EntryProx 
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IDENTYFIKACJA ZŁĄCZ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2-3 Identyfikacja złącz 
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Tabela 2-1. Złącza czytnika EntryProx 
 

Na płytce głównej  
 

 
 
 
P1 (złącze 5-pinowe, górne, 
lewe) 

Pin        Kolor przewodu               Wykorzystanie 
 
  1              SZARY                          Główny przekaźnik,  
                                                         normalnie zamknięty (N/C) 
  2              ZIELONY                      Główny przekaźnik,  
                                                         normalnie otwarty (N/O) 
  3              NIEBIESKI                    Główny przekaźnik, wspólny 
  4              CZARNY                       Uziemienie 
  5              CZERWONY                 Zasilanie +12 VDC 
 

 
 
P3 (złącze 4-pinowe, tryb 
Wiegand, środkowe u góry) 

Pin        Kolor przewodu               Wykorzystanie 
 
  1           NIEBIESKI             Nie używany 
  2              BRĄZOWY                   Wiegand LED 
  3              BIAŁY                           Wiegand Dane 1 
  4              ZIELONY                      Wiegand Dane 0 

 
 
 
 
P2 (złącze 6-pinowe, górne, 
prawe) 

Pin        Kolor przewodu               Wykorzystanie 
 
 1            ZIELONY               Przekaźnik dodatkowy N/O 
  2              SZARY                          Przekaźnik dodatkowy N/C 
  3              NIEBIESKI                    Przekaźnik dodat. wspólny 
  4              BRĄZOWY                   Pętla REX (jeśli używany) 
  5              POMARAŃCZOWY     Pętla drzwi 
  6              BIAŁY                            Pętla wspólna (dla drzwi i prośby 
o        
                                                          wyjście)  
UWAGA: Piny 1,2,3 mogą być podłączone przez instalatora jako 
jedno z trzech następujących wyjść alarmowych: Ominięcie Alarmu, 
Drzwi wyważone lub Drzwi Uchylone. 
 

 
 
 
P4 (złącze 4-pinowe, na 
dole płytki) 

Pin        Kolor przewodu               Wykorzystanie 
 
 1            CZERWONY         Dioda dwukolorowa LED  
                                                         (czerwony +) 
  2              CZARNY                      Dioda dwukolorowa LED 
                                                         ( zielony +) 
  3              BIAŁY                           Antena + 
  4              BIAŁY                           Antena - 

 
 
2.4 MONTAŻ URZĄDZENIA EntryProx 
 

Instalator musi zdecydować o wyborze jednej z trzech konfiguracji instalacyjnych: montaż 
na ścianie, montaż na szybie lub montaż bezpieczny. Opisy konfiguracji znajdują się w punktach 
2.4.1 – 2.4.3. 
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2.4.1 MONTAŻ NA ŚCIANIE 
  

W tym punkcie opisane są szczegóły montażu naściennego. Najczęściej EntryProx 
montowany jest na płaskiej powierzchni (tynk, kamień, drewno, itp.) na zewnątrz pomieszczenia 
ochranianego. Można użyć skrzynki przyłączeniowej. Typowe umieszczenie czytnika EntryProx  
to montaż na niezabezpieczonej stronie drzwi. 

Rysunek 2-4 przedstawia elementy urządzenia EntryProx wykorzystywane przy montażu 
naściennym. Otwory oznaczone na rysunku jako „otwory do skrzynki przyłączeniowej” pasują  
do odpowiednich otworów w takiej skrzynce. Widoczny na środku otwór dla przewodów należy 
wyłamać i przeciągnąć przewody. Typowa instalacja czytnika na ścianie odbywa się w sposób 
następujący: 

• Zamocuj skrzynkę przyłączeniową w wybranym miejscu. 
• Wyłam dwa otwory na tylnej pokrywie czytnika EntryProx przeznaczone do podłączenia  

do skrzynki. 
• Zdejmij tylną pokrywę, odłączając ją w ten sposób od części przedniej. Dopasuj otwory 

EntryProxa do otworów skrzynki przyłączeniowej. 
• Przymocuj tylną pokrywę do skrzynki przy pomocy dwóch śrubek mocujących. 
• Połącz przednią część urządzenia z tylną pokrywą.  
• Przeciągnij przewody przez odpowiedni otwór. 
• Wkręć śrubkę antysabotażową na dole obudowy.  

 
MONTAŻ NA ŚCIANIE 

Rys. 2-4 Montaż na ścianie 
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2.4.2. MONTAŻ NA SZYBIE 
 

Rysunek 2-5 pokazuje cztery dostarczane przez firmę HID podkładki sprężyste oraz dwa 
boczne otwory na kable, potrzebne przy instalacji na szybie. W tej konfiguracji EntryProx 
przymocowany jest na czterech samoprzylepnych podkładkach do szyby w pobliżu drzwi 
wejściowych (od wewnątrz). Jeden z bocznych otworów na kable należy wyłamać i poprowadzić 
nim przewody z czytnika. 

 
Montaż czytnika na szybie odbywa się w sposób następujący:  

 
• Zdejmij tylną pokrywę czytnika. Usuń taśmę z podkładek samoprzylepnych i włóż 

podkładki do czterech rogów pokrywy. 
• Zamocuj pokrywę na szklanych drzwiach lub oknie, od wewnątrz pomieszczenia. 
• Zdecyduj, z której strony czytnika poprowadzisz przewody, i z tej strony wytnij otwór  

na kable. 
•  Przeciągnij przewody przez wybrany otwór. 
• Połącz przednią część czytnika z tylną pokrywą. 
• Załóż śrubkę antysabotażową na dole obudowy. 

 
MONTAŻ NA SZYBIE 

 
Rys. 2-5 Montaż na szybie 
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2.4.3. MONTAŻ BEZPIECZNY 
 

W tej konfiguracji moduł antenowy zostaje usunięty z obudowy czytnika/kontrolera i 
umieszczony w odległości do 3m. Czytnik umieszczony zostaje wewnątrz pomieszczenia 
chronionego. 

 
1. Usuń antenę z obudowy czytnika/kontrolera EntryProx w sposób podany poniżej: 
 
• Zdejmij tylną pokrywę urządzenia. 
 
• Przed dotknięciem płytki obwodu drukowanego dotknij uziemionego urządzenia, 

zabezpieczając w ten sposób płytkę przed ewentualnymi ładunkami 
elektrostatycznymi. Wyjmij płytkę wciskając dwa wypusty w kierunku na zewnątrz. 
Uważaj na przewody. 

 
• Rozłącz złącze P4 znajdujące się na dole płytki. Teraz płytka połączona jest z płytką 

klawiatury przy pomocy paska przewodów. NIE wyciągaj tych przewodów ze złącza! 
Teraz masz dostęp do anteny.  

 
• Usuń antenę wraz z jej obudową wciskając do wewnątrz cztery wypusty zabezpieczające. 

Osłona anteny wysunie się do przodu (Rysunek 2-6).  
 

2. Przygotuj przewody w sposób następujący: 
 
• Odetnij plastikowy koniec paska przewodów anteny. 
 
• Połącz przewody przedłużacza z przewodami anteny przy pomocy lutowania lub zacisku, 

pamiętając przy tym o zaizolowaniu. 
 

3. Zamocuj tylną osłonę anteny w ustawieniu pionowym na ścianie przy pomocy dwóch śrub 
dostarczonych w komplecie. Upewnij się, że dwa otwory odprowadzające wilgoć znajdują 
się na dole. Wyłam jeden z dwóch otworów na kable i przeciągnij przez ten otwór przewody 
anteny. (Cztery wycięcia w osłonie tylnej pasują do czterech wypustów w osłonie przedniej 
anteny.)  

 
Uwaga: Dwa boczne otwory (do wyłamania) na tylnej osłonie anteny służą do przeciągnięcia 
przewodów, gdy nie można ich poprowadzić przez ścianę. Po zamontowaniu tylnej osłony 
anteny załóż przednią osłonę wraz z anteną. (W tym celu trzeba wyłamać środkowy występ 
plastikowy znajdujący się na wewnętrznej stronie przedniej osłony.)  

 
4. Przeciągnij przewody anteny do czytnika/kontrolera i połącz je z główną płytką (złącze P4) 

przy pomocy 25-centymetrowego paska czterech przewodów (czerwony, czarny i dwa 
białe), łącząc czerwony przewód z czerwonym, czarny z czarnym, itd. Otwory na kable 
uszczelniaj silikonem.  
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MONTAŻ BEZPIECZNY 

 
 

 
 
 
 

Rys. 2-6 Montaż anteny odległej i przycisku „Prośby o Wyjście” (REX) 
 
 
 
 

5. Możesz wykorzystać puste miejsce po antenie jako przycisk REX (Prośba o Wyjście)  
lub zasłonić je tylko płytką zastępczą. 

 
Jeśli wybierzesz przycisk REX, musisz wyłamać dwa kwadratowe wypusty po wewnętrznej 

stronie płytki zastępczej, widoczne na rys.2-6.  
Jeżeli płytka zastępcza nie ma służyć jako przycisk REX, nie należy usuwać wspomnianych 

wypustów. 
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• Na przedniej stronie płytki zastępczej naklej odpowiednią nalepkę (dostarczoną w 
komplecie), w zależności od funkcji jaką spełnia. Jeśli jest to tylko osłona otworu po 
antenie, nie należy wyłamywać plastikowych wypustów. Jeśli jest to przycisk REX, należy 
usunąć wypusty, żeby umożliwić działanie przycisku. 

• Włóż z powrotem główną płytkę obwodu drukowanego i podłącz złącze P4. 
 
• Teraz przednią część obudowy połącz z tylną. 

 
• Zabezpiecz śrubką antysabotażową. 

 
2.5 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW 
 

Są trzy możliwości podłączenia wyjścia alarmowego urządzenia EntryProx w zależności od 
potrzeb danej instalacji: Ominięcie Alarmu, Drzwi Wyważone i Drzwi Uchylone. Opisy znajdują 
się w punktach 2.5.1 – 2.5.3 tego rozdziału.  
 
2.5.1 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW DLA OMINIĘCIA ALARMU 
 

Funkcja Ominięcia Alarmu może być konieczna tam, gdzie istnieje już oddzielny system 
zabezpieczeń. Funkcja te powstrzymuje główny system alarmowy od wejścia w stan alarmu, gdy 
zostaną otwarte drzwi przy użyciu ważnej karty dostępu. Żadne programowanie nie jest konieczne, 
jeśli urządzenie EntryProx jest używane z ustawieniem fabrycznym, lub jeśli ustawione zostało 
przy pomocy poleceń 40# i 46#. Czytnik/kontroler EntryProx ustawia przekaźnik dodatkowy 
(AUX) automatycznie na funkcję Ominięcia Alarmu po każdym ważnym wejściu lub wyjściu. 
Podłączenie przewodów dla tej funkcji przedstawione zostało na rysunku 2-7. 
 
Łączenie przewodów dla funkcji Ominięcia Alarmu 
 

• Wyłącz urządzenie EntryProx z prądu, a następnie otwórz obudowę. 
 
• Znajdź złącze P2 (6-pinowe) na głównej płytce i podłącz do niego 6-pinowy pasek 

przewodów. (Najpierw usuń zworę z pinów 5 i 6.) 
 

• Pasek 6-przewodowy połącz ze złączem P2 w sposób pokazany na rysunku 2-7. 
 

• Podłącz przewody niebieski i zielony tak jak na rysunku, połącz je ze sobą równolegle i 
poprowadź do panelu kontrolnego. Ta funkcja wymaga takiego podłączenia drzwi jak na 
rysunku. 
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OMINIĘCIE ALARMU 

 
 
 
 

Rys. 2-7 Łączenie przewodów dla funkcji Ominięcie Alarmu 
 
 
2.5.2 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW DLA FUNKCJI DRZWI  
         WYWAŻONYCH 
 

Funkcja Drzwi Wyważone informuje o tym, że drzwi zostały otwarte bez upoważnienia. 
Przekaźnik dodatkowy (AUX) jest ustawiony na 1A i 12 VDC i może przekazywać jednym 
przewodem zasilania sygnał do urządzenia alarmowego (włączając je lub nie). Takiego 
sygnalizatora dźwiękowego nie ma w komplecie. Podłączenie przewodów dla funkcji Drzwi 
Wyważonych przedstawia rysunek 2-8. 
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Łączenie przewodów dla funkcji Drzwi Wyważonych 

 
• Wyłącz zasilanie urządzenia EntryProx i otwórz obudowę. 
• Znajdź złącze P2 (6-pinowe) na głównej płytce. 
• Podłącz 6-przewodowy pasek do złącza P2. (Pamiętaj, żeby najpierw zdjąć zworę z pinów  

5 i 6). 
• Podłącz przewody niebieski i zielony do zasilania, tak jak na rysunku. 
• V- zasilania połącz z V- sygnalizatora dźwiękowego. Szary przewód nie jest używany. 

 
Uwaga: EntryProx ma ustawiony domyślnie czas Drzwi Wyważonych na 10 sekund. Jeśli 
chcesz zmienić czas na inny (10 – 900 sekund), wykonaj odpowiednie programowanie  
po zainstalowaniu czytnika. Szczegóły w Rozdziale 3. 
 
Uwaga: PROGRAMOWANIE FUNKCJI „DRZWI WYWAŻONE” – Żeby zaprogramować 
tę funkcję, wpisz na klawiaturze: 15 # 2 # 0 # ** 
 

DRZWI WYWAŻONE 

Rys. 2-8 Łączenie przewodów dla funkcji Drzwi Wyważone 
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2.5.3 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW DLA FUNKCJI DRZWI UCHYLONE 
 

Funkcja Drzwi Uchylone informuje o tym, że drzwi pozostały otwarte zbyt długo  
po upoważnionym wejściu. Przekaźnik dodatkowy (AUX) jest ustawiony na 1A i 12 VDC i może 
załączać sygnalizator dźwiękowy (nie dostarczany w komplecie z czytnikiem). Łączenie 
przewodów dla tej funkcji przedstawia rysunek 2-9. 

 
Łączenie przewodów dla funkcji Drzwi Uchylone 
• Wyłącz urządzenie EntryProx z prądu i otwórz obudowę 
• Znajdź złącze P2 (6-pinowe) na głównej płytce 
• Podłącz pasek 6-przewodowy do złącza P2 (pamiętaj, żeby najpierw zdjąć zworkę z pinów  

5 i 6) 
• Połącz przewody niebieski i zielony tak jak na rysunku (zielony do V+ sygnalizatora 

dźwiękowego, niebieski do V+ źródła zasilania) 
• Podłącz V- źródła zasilania do V- sygnalizatora. Szary przewód nie jest używany 

 
Uwaga: EntryProx ma ustawiony domyślnie czas Drzwi Uchylonych na 10 sekund. Jeżeli 
chcesz zmienić czas na inny (10 – 900 sekund), wykonaj odpowiednie programowanie po 
zainstalowaniu czytnika. Szczegóły w Rozdziale 3. 
 
Uwaga: PROGRAMOWANIE FUNKCJI „DRZWI UCHYLONE” - Żeby zaprogramować tę 
funkcję wpisz na klawiaturze: 15 # 3 # 0 # ** 
 

DRZWI UCHYLONE 

 
Rys. 2-9 Łączenie przewodów dla funkcji Drzwi Uchylone 
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2.5.4 ŁĄCZENIE WEJŚCIA DRZWIOWEGO 
 

Żeby rozwiązać problem zbyt szybkiego zamykania się drzwi za osobą wchodzącą z ważną 
kartą wprowadzono funkcję automatycznego ponownego zamykania (Auto Re-Lock). Dzięki tej 
funkcji można zaprogramować długi czas otwarcia drzwi. Auto Re-Lock unieważnia timer 
głównego przekaźnika, resetując czas otwarcia drzwi jak tylko EntryProx „wyczuje’, że drzwi są 
otwarte. 

Długi czas otwarcia pozwala ludziom na przeniesienie dowolnej liczby pakunków przez 
drzwi zanim skończy się ich czas otwarcia. 

 
Ta funkcja nie wymaga programowania. 

 
Po upoważnionym wejściu lub wyjściu EntryProx „wyczuwa”, że drzwi są otwarte i zwalnia 

główny przekaźnik. To odblokowuje zamek, który zamyka się za daną osobą, niezależnie od tego 
ile czasu potrzebowała na przejście przez drzwi.  
Uwaga: Ta funkcja wymaga zastosowania kontaktu drzwiowego pokazanego na rysunku 2-10. 
 

KONTAKT DRZWIOWY 
 

Rys. 2-10 Łączenie przewodów dla kontaktu drzwiowego 
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2.5.5 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW DLA FUNKCJI REX 
 

EntryProx może obsługiwać odległy przełącznik, zamontowany na „bezpiecznej” stronie 
drzwi. Przełącznik Prośby o Wyjście (REX) uruchamia przekaźnik na tak długi czas, na jaki 
przekaźnik jest zaprogramowany. Ta funkcja może być przechowywana w Spisie Transakcji 
(Transaction Log).  
 

Jeśli wybrałeś instalację bezpieczną, gdzie czytnik/kontroler umieszczony jest  
po bezpiecznej stronie drzwi, możesz wykorzystać płytkę zastępczą jako przycisk REX 
(zmniejszając w ten sposób koszt instalacji). W przypadku innych konfiguracji instalacyjnych 
należy kupić oddzielny przycisk REX. 
 

Inne rozwiązania Prośby o Wyjście to: przycisk umieszczony na biurku recepcjonisty, przycisk 
REX po wewnętrznej stronie drzwi, albo czujnik na podczerwień umożliwiający łatwe i swobodne 
opuszczenie budynku. Funkcja REX nie wymaga programowania. Wystarczy połączyć przewody 
jak na rysunku 2-11. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 

 
• Wyłącz urządzenie EntryProx z prądu, a następnie otwórz obudowę 
• Znajdź złącze P2 na głównej płytce 
• Do złącza P2 podłącz pasek 6-przewodowy (pamiętaj o wcześniejszym zdjęciu zworki z 

pinów 5 i 6)  
• Jeśli nie zamierzasz instalować kontaktu drzwiowego, musisz skręcić ze sobą przewody 

biały i pomarańczowy. Jest to konieczne, żeby przycisk REX działał.  
 
Uwaga: Kontakt drzwiowy MUSI być zamknięty, jeśli funkcja REX ma działać prawidłowo. 

 
PROŚBA O WYJŚCIE (REX)  

Z KONTAKTEM DRZWIOWYM                         BEZ KONTAKTU DRZWIOWEGO 

 
Rys. 2-11 Łączenie przewodów dla przełącznika REX 
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5.5.6. ŁĄCZENIE PRZEWODÓ GŁÓWNEGO PRZEKAŹNIKA 
  

Zamek drzwiowy podłącza się do złącza P1, znajdującego się na głównej płytce urządzenia 
EntryProx. Przewody dla złącza 5-pinowego opisane zostały w Tabeli 2-1. Rysunek 2-12 
przedstawia łączenie przewodów dla Elektrozaczepu (bezpiecznego w razie uszkodzenia),  
a Rysunek 2-13 przedstawia łączenie przewodów dla Blokady Elektromagnetycznej (bezpiecznej  
w razie uszkodzenia). Parametry źródła zasilania omówione zostały w punkcie 2.2.1 tego rozdziału. 

 
SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZAMKA 

 
 

Rys. 2-12 Schemat łączenia przewodów dla elektrozaczepu 
 
 
 
 
 



-27- 

 

Przewodnik instalatora - Samodzielny czytnik kontroli dostępu HID EntryProx™    
 

 
Rys. 2-13 Łączenie przewodów dla blokady elektromagnetycznej 

 
2.5.7 WYJMOWANIE / WKŁADANIE PŁYTKI GŁÓWNEJ 
 

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia lub włożenia głównej płytki czytnika/kontrolera EntryProx, 
należy to wykonać w sposób następujący:  
 

• Otwórz obudowę czytnika EntryProx. 
 

• Żeby zabezpieczyć płytkę przed ewentualnymi ładunkami elektrostatycznymi, trzymaj 
płytkę za brzegi jedną ręką, a drugą dotknij uziemionego przedmiotu, zanim dotkniesz 
urządzenia EntryProx. Wyjmij płytkę wciskając dwa wypusty zaznaczone na rysunku w 
kierunku pokazanym przez strzałki. Uważaj na przewody. 
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Rys. 2-14 Wyjmowanie płytki głównej czytnika 

 
• Odsuń płytkę i wyjmij wtyk (pasek czterech przewodów) ze złącza P4 na dole płytki. 
• Jeśli chcesz włożyć płytkę z powrotem, postępujesz odwrotnie. 
• Zamknij obudowę czytnika. 

 
2.6 TESTOWANIE CZYTNIKA EntryProx 
 

Na tym etapie instalacji, kiedy mamy już zamontowany czytnik i połączone wszystkie 
przewody, można przystąpić do testowania urządzenia. Instalatorzy montujący czytnik po raz 
pierwszy powinni przetestować go przed zamontowaniem, aby lepiej zapoznać się z jego 
działaniem.  

 
• Podłącz (+) źródła zasilania do wejścia V+ czytnika EntryProx. 
• Połącz (-) źródła zasilania z wejściem V- czytnika. 
• Włącz źródło zasilania. 
• Sprawdź, czy dwukolorowa (czerwony/zielony) dioda LED na czytniku EntryProx świeci 

się na czerwono.  
• Na klawiaturze naciśnij następujące przyciski: 

 
7890 # 123456 * 

 
• Po zweryfikowaniu wszystkich przycisków EntryProx przystępuje do auto-testu. Dioda 

dwukolorowa LED zmienia kolor na zielony. Dioda LED czerwona mruga na zmianę z 
diodą żółtą, a następnie obie się wyłączają. Potem brzęczyk uruchamia się trzy razy, pauza, i 
jeszcze jeden raz. Jeśli brakuje któregoś z omówionych elementów, spróbuj wykonać test 
jeszcze raz, powtarzając punkt 5. 

• Wpisz kod główny (Master Code) na klawiaturze w sposób następujący: 
 
99 # Master Code * (domyślny to 1234)  
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Czerwona dioda LED wyłączy się a zielona włączy na pięć sekund (włącza się główny 
przekaźnik). Żeby zaprogramować urządzenie EntryProx przeczytaj Rozdział 3. 
 
ROZDZIAŁ 3 - PROGRAMOWANIE 
 

Rozdział 3 zawiera informacje o programowaniu urządzenia EntryProx. Pewne parametry 
muszą być zaprogramowane w fazie instalacji, np. zmiana domyślnego kodu głównego Master 
Code. Ustawianie pamięci na parametry domyślne omawia punkt 3.14 tego rozdziału. 
 
3.1 PROGRAMOWANIE Z KLAWIATURY 
 

Pierwszy krok jaki należy wykonać to ustawić urządzenie EntryProx w trybie 
programowania. Tryb programowania poznajemy po zachowaniu żółtej diody LED – mruga ona 
powoli. Kiedy mruganie ustaje, EntryProx przestaje być w trybie programowania. Jeśli wykonane 
programowanie nie zostaje przyjęte przez czytnik, żółta dioda LED świeci światłem ciągłym. 
Należy wówczas wcisnąć przycisk „*”, żeby wykasować stan błędu, i ponownie wprowadzić kod. 
Jeśli urządzenie nie chce wejść w tryb programowania, zajrzyj do Rozdziału 4 „Rozwiązywanie 
problemów”. 
 
3.1.1 KOD GŁÓWNY (MASTER CODE) 

 
Żeby wejść w tryb programowania, musisz wpisać na klawiaturze 99 #, a następnie kod 

główny (Master Code). (Jeśli nie pamiętasz kodu głównego, możesz przycisnąć SW1, przycisk 
programowania, na płytce głównej. Patrz Rozdział 4 „Rozwiązywanie problemów” – tabela 4-1). 

 
Żeby wejść w tryb programowania, wpisz na klawiaturze: 

 
          99 # Master Code *  

 
Uwaga: Domyślny Master Code to 1234, ale zaleca się jak najszybszą zmianę tego kodu. 

 
Wolno mrugająca żółta dioda LED wskazuje, że urządzenie znajduje się w trybie 

programowania. Jeśli żółta dioda LED świeci światłem ciągłym, oznacza to błąd programowania. 
Należy go wykasować wciskając przycisk „*”.  

 
Kody użytkowników składają się z minimum jednej a maksimum sześciu cyfr. Możliwe jest 

powtarzanie tej samej cyfry w jednym kodzie. Próba wpisania do pamięci kodu, który już wcześniej 
wpisany został do innego rejestru, spowoduje zmianę sposobu świecenia żółtej diody LED  
z migającego na stały. W takiej sytuacji spróbuj wpisać inny kod użytkownika. Pełna lista poleceń 
programowych znajduje się w Tabeli 3-4.  

 
Może się okazać, że konieczna będzie zmiana ustawienia czasu głównego przekaźnika 

podczas instalacji. Pozwoli to personelowi na swobodne przejście od czytnika do drzwi i wejście 
do pomieszczenia zanim drzwi się zamkną. Szczegóły w punkcie 3.2 niniejszego rozdziału. 
 
3.1.2 USTAWIENIA DOMYŚLNE 
 

Tabela 3-1 przedstawia domyślne ustawienia urządzenia EntryProx, z jakimi wychodzi ono 
z fabryki. W dalszej części rozdziału omówione zostaną sposoby zmiany tych ustawień i 
programowania dodatkowych funkcji. 
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Tabela 3-1. Ustawienia domyślne urządzenia EntryProx 

 
 
 

Parametr 
 

Ustawienie domyślne 
Master Code (użytkownik pierwszy) 1234* 
Główny przekaźnik uruchamia się na Pięć (5) sekund 
Dźwiękowa reakcja przycisków klawiatury ON (włączona) 
Sygnalizator dźwiękowy Drzwi Uchylonych uruchamia się po Trzydzieści (30) sekund 
Sygnalizator Drzwi Wyważonych uruchamia się po Dziesięć (10) sekund 
Wyjście dla drukarki Port IR (na podczerwień) 
 

Tabela 3-2. Działanie sygnalizacji optycznej i dźwiękowej 
 

Dioda LED lub 
brzęczyk 

Sposób 
sygnalizowania 

Opis 

Żółta dioda LED Powolne mruganie Urządzenie w trybie programowania 

 
 

Szybkie mruganie Aktywny tryb weryfikowania (sprawdzanie dwóch 
ostatnich wartości pod względem zgodności) 

 Światło ciągłe Błąd programowania; żeby wykasować wciśnij *  

 Bardzo szybkie 
mruganie 

Trwa wymazywanie pamięci (eeprom) 
(polecenia 40/46, pętla powrotna) 

Dwukolorowa 
dioda LED 

Ciągłe czerwone Elektrozaczep zamkniety 
 

 Ciągłe zielone Elektrozaczep uruchomiony (czas lub zapadka) 

 Stały zielony z 
czerwonym 
mruganiem 

Przełącznik (toggle) elektrozaczepu jest otwarty i 
aktywny jest lokaut  

 Czerwony/zielony na 
zmianę 

Oczekiwanie na drugi PIN podczas wejścia typu „Card 
AND Code” (Karta i Kod) 

 Czerwony - mruganie Aktywny lokaut i zamknięty elektrozaczep; jedno 
mrugnięcie na sekundę; normalni użytkownicy nie 
mogą zmienić stanu przekaźnika 

Brzęczyk Krótki sygnał (100 ms 
co dwie sekundy) 

Drzwi uchylone 

 Sygnał ½ sek. ON,  
½ sek. OFF 

Drzwi wyważone 

 3 szybkie sygnały po 
wpisaniu kodu lub 
zbliżeniu karty 

 
Kod lub karta nie znalezione 

 3 długie sygnały (250 
ms) i jeden krótki 

Auto-test zakończony 

 1 krótki sygnał Wejście upoważnione 
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3.2 ZMIANA CZASU GŁÓWNEGO PRZEKAŹNIKA 
 

Ustawienie czasu głównego przekaźnika dla kodu głównego jednocześnie ustawia czas dla 
użytkowników w rejestrach 1-2000. Fabrycznie ustawiony czas głównego przekaźnika to 5 sekund. 
Główny przekaźnik może być ustawiony na czas od 1 do 99 sekund w przyrostach 
jednosekundowych przy użyciu polecenia 11.  

 
• Wybierz tryb programowania. W tym celu wpisz na klawiaturze: 

 
99 # Master Code * (domyślny Master Code to 1234)  
 

Żółta dioda LED zacznie mrugać powoli, co oznacza, że EntryProx wszedł w tryb 
programowania. Ciągłe świecenie żółtej diody oznacza błąd programowania. Należy go wykasować 
przyciskiem *.  
 

• Wpisz nowy czas dla głównego przekaźnika (w sekundach, od 1 do 99). Na przykład, żeby 
ustawić 10 sek. wpisz:  

 
11 # 10 # 0 # ** 
 

 Żółta dioda nadal mruga powoli. 
 

• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 
 
3.3 RESETOWANIE KODU GŁÓWNEGO I USTAWIEŃ  
      DOMYŚLNYCH 
 

Wpisanie polecenia 40 wymazuje wszystko z pamięci, z wyjątkiem listy użytkowników i zapisu 
transakcji oraz przywraca ustawienia domyślne. Jest to użyteczne w przypadku problemów z 
programowaniem lub koniecznością skasowania wcześniejszego programowania.  

 
• Wejdź w tryb programowania: 

 
99 # Master Code * (kod domyślny to 1234)  

 
Żółta dioda LED zacznie mrugać powoli, co oznacza tryb programowania. Dla odmiany, ciągłe 

żółte światło oznacza błąd programowania i należy go usunąć przyciskiem *. 
• Wpisz na klawiaturze: 

 
40 # 00000 # 00000 # **  
 

Żółta dioda nadal mruga powoli. 
 

• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania.  
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3.4 WYMAZYWANIE CAŁEJ PAMIĘCI / RESETOWANIE USTAWIEŃ    
      DOMYŚLNYCH  

 
Wpisanie polecenia 46 wykasowuje całą zawartość pamięci wraz z listą użytkowników, ale bez 

zapisu transakcji i przywraca ustawienia domyślne. Polecenie to stosuje się w ostateczności, jeśli 
trzeba wykasować pojedynczego użytkownika a nie można dostać się do zaprogramowanej Listy 
Użytkowników.  
 

• Wybierz tryb programowania, wpisując: 
 

99 # Master Code * (domyślny kod 1234)  
 

Wolno mrugająca żółta dioda LED wskazuje na tryb programowania. Ciągłe światło diody 
żółtej wskazuje na błąd programowania. Należy go usunąć wciskając klawisz *.  

• Wpisz na klawiaturze: 
 

46 # 00000 # 00000 # ** 
Żółta dioda nadal mruga powoli. 

 
Wciśnij *, żeby wyjść z programu. 

 
3.5 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE FUNKCJI DŹWIĘKOWEJ  
      SYGNALIZACJI WCIŚNIĘCIA PRZYCISKU 

 
Polecenie Audio Keypress Feedback (dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia przycisku) 

uruchamia sygnał brzęczyka za każdym razem, gdy wciśnięty zostaje przycisk klawiatury. 
Umożliwia to kontrolę prawidłowości wciśnięcia przycisku. Funkcja ta fabrycznie ustawiona jest 
ON (włączona), ale można ją wyłączyć (polecenie 30).  
Uwaga: Główną przyczyną wyłączania tej funkcji jest uchronienie użytkownika 
upoważnionego przed „podsłuchiwaniem” przez osoby nieupoważnione.  

 
• Wejdź w tryb programowania wpisując:  

 
99 # Master Code * (kod domyślny to 1234) 
 

Żółta dioda LED mruga powoli wskazując w ten sposób, że EntryProx jest w trybie 
programowania. Jeśli dioda świeci światłem ciągłym, oznacza to błąd programowania i należy 
wcisnąć *, żeby z niego wyjść.  

 
• Jeśli chcesz włączyć funkcję dźwiękowej sygnalizacji wciśnięcia przycisku, wpisz na 

klawiaturze:  
 

30 # 0 # 1 # ** 
Żółta dioda LED nadal mruga powoli. 

 
• Jeśli chcesz wyłączyć funkcję dźwiękowej sygnalizacji wciśnięcia przycisku, wpisz na 

klawiaturze: 
30 # 0 # 0 # ** 

Żółta dioda LED nadal mruga powoli. 
 

• Wciśnij * , żeby wyjść z programowania. 
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3.6 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE FUNKCJI OPTYCZNEJ  
      SYGNALIZACJI WCIŚNIĘCIA PRZYCISKU  

 
Optyczna sygnalizacja wciśnięcia przycisku to jednorazowe zapalenie się diody LED  

po każdorazowym wciśnięciu przycisku klawiatury. Dioda LED informuje w ten sposób 
użytkownika, że przycisk został prawidłowo wciśnięty. Funkcja ta fabrycznie ustawiona jest jako 
włączona, ale można ją wyłączyć.  
 
Uwaga: Najczęstszą przyczyną wyłączania tej funkcji jest uchronienie użytkownika 
wpisującego swój kod na klawiaturze przed „podglądaniem” przez osoby nieupoważnione.  

 
• Wejdź w tryb programowania, wpisując na klawiaturze: 

 
99 # Master Code * (domyślny kod 1234) 

Żółta dioda LED zacznie mrugać powoli, co oznacza tryb programowania. Ciągłe światło żółte 
diody LED oznacza błąd programowania. Należy wówczas wcisnąć *. 

 
• Żeby włączyć funkcję optycznej sygnalizacji wciśnięcia przycisku, wciśnij: 

 
30 # 1 # 1 # ** 

Żółta dioda nadal mruga powoli. 
 

• Żeby wyłączyć funkcję optycznej sygnalizacji wciśnięcia przycisku, wpisz na klawiaturze: 
 

30 # 1 # 0 # **  
Żółta dioda nadal mruga powoli. 

 
• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 

 
3.7 DODAWANIE LUB ZMIANA NUMERÓW KODÓW I KART 

 
Głównym celem programowania urządzenia EntryProx jest dodawanie nowych 

użytkowników (tj. ich kodów lub numerów kart) lub zmiana istniejących kodów lub kart. Wpisując 
użytkownika należy podać trzy lub cztery informacje: typ użytkownika, lokalizacja, kod PIN i/lub 
karta.  

 
Są dwa sposoby wpisywania kodów lub kart: (1) wpisywanie ręczne na klawiaturze, (2) 

zbliżenie karty. Kod klawiaturowy można wpisać wyłącznie ręcznie, natomiast numer karty można 
wpisać ręcznie lub przez jej zbliżenie do czytnika podczas programowania. Można zaprogramować 
cztery typy użytkowników: 

 
• Toggle/latch strike (0) – otwarcie drzwi na czas nieograniczony 
• Normal access (1) – normalny, domyślny, typ użytkownika 
• Log Dump (2) – wydruk transakcji 
• Lockout (3) – blokowanie dalszych użytkowników i stanu drzwi 

 
Uwaga: W przypadku wpisywania ręcznego kart 26-bitowych, należy wpisać najpierw kod 
dodatkowy (facility), najlepiej 3-cyfrowy (patrz Tabela 3-4, punkt 8). 

 
Dodawanie nowych kodów/kart odbywa się w sposób następujący: 
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• Wejdź w tryb programowania, wciskając: 
 

99 # Master Code * (domyślny kod Master to 1234)  
 
Żółta dioda LED zacznie mrugać powoli, co oznacza tryb programowania. Ciągłe żółte światło 

diody oznacza błąd programowania. Należy wówczas wcisnąć klawisz *.  
 

• Wpisz numer lokalizacji dla danego użytkownika oraz znak #. Na przykład, użytkownik 
drugi będzie wpisany jako 2 #, a użytkownik dwutysięczny jako 2000 #.  

 
• Wpisywanie kodu: Wpisz kod (1 do 6 cyfr) a po nim znak *. Na przykład, 5* lub 532346* . 
Żółta dioda LED zamruga szybko. Oznacza to, że musisz zweryfikować nowy kod wpisując 
go jeszcze raz (wraz z *). Jeżeli urządzenie zaakceptuje kod, żółta dioda LED zacznie znów 
mrugać powoli.  
Wpisywanie karty: Wciśnij ** na klawiaturze, a następnie zbliż kartę do czytnika.  

 
• Jeśli chcesz dodać następne karty lub zmienić istniejące, wróć do punktu drugiego.  

 
• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 

 
3.8 WPISYWANIE BLOKOWE KART  
 

„Wpisywanie blokowe” pozwala na wpisanie wielu kolejno numerowanych kart 26-
bitowych za jednym razem (utrzymanie kolejności wpisywania kart jest łatwe, gdyż numery kart 
widoczne są na przedzie każdej karty). 
 
Uwaga: Kod dodatkowy (facility) musi być wpisany przed przystąpieniem do wpisywania 
blokowego. Wpisuje się go tylko raz. Najlepiej, gdy jest to kod trzycyfrowy, patrz Tabela 3-4, 
punkt 8. 
 
Dodawanie wielu użytkowników naraz odbywa się następująco: 

 
• Wejdź w tryb programowania, wciskając: 

 
99 # Master Code * (domyślny kod główny to 1234) 

 
Powolne mruganie żółtej diody LED wskazuje na tryb programowania. Ciągłe żółte światło 

diody LED wskazuje na błąd programowania i należy wówczas wcisnąć klawisz *.  
 

• Wpisz na klawiaturze urządzenia EntryProx następujące informacje:  
 

56 # (liczba kart, które mają być dodane) # (początkowa lokalizacja użytkownika) # numer 
karty * powtórz numer karty *  
 
Uwaga: Nigdy nie wpisuj (1) jako początkowy numer lokalizacji użytkownika, ponieważ jest 
on zarezerwowany dla kodu głównego (Master Code). 
 

• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 
 
W ten sposób można wpisać jednorazowo 1999 użytkowników (użytkownik 1 zarezerwowany 

jest dla Master Code)  
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3.9 PROGRAMOWANIE KODU I KARTY 
  

Urządzenie EntryProx może być zaprogramowane tak, żeby akceptowało cztery kombinacje 
kodu i karty wymienione poniżej:  

• Tylko kod (polecenie 50) 
• (2) Kod i karta (polecenie 50 plus zbliżenie karty do czytnika) 
• (3) Tylko karta (polecenie 50 lub polecenie 51)  
• (4) Kod lub karta (polecenie 52)  

 
Uwaga: Nie można użyć tego samego kodu lub numeru karty dla dwóch różnych 
użytkowników. 
 
3.9.1 UŻYTKOWNICY KOMBINACJI KOD/KARTA 

 
Gdy używana jest kombinacja kodu i karty, użytkownik może wpisać najpierw kod a potem 

zbliżyć kartę do czytnika, lub odwrotnie. Gdy użytkownik wykona pierwszą z tych czynności, dioda 
LED będzie mrugała kolorami czerwonym i zielonym na zmianę, co oznacza, że czytnik czeka na 
wykonanie drugiej czynności. Po wykonaniu obu części transakcji (wpisaniu kodu i zbliżeniu 
karty), dwukolorowa dioda LED zmienia się na ciągły zielony i drzwi zostają otwarte.  
 
3.9.2 PEŁNY FORMAT POLECENIA 50 

 
Pełny format polecenia 50 (programowanie danych użytkownika) jest następujący: 

 
        50 # typ użytkownika # lokalizacja użytkownika # kod PIN * kod PIN* 
Programowanie karty użytkownika przy pomocy polecenia 50 wymaga zbliżenia karty  

do czytnika po wpisaniu ostatniej gwiazdki(*). Pojedynczy sygnał dźwiękowy brzęczyka oznacza, 
że karta została przeczytana i wpisana do danych użytkownika. Jeśli po zbliżeniu karty żółta dioda 
LED świeci światłem ciągłym, może to wynikać z: (1) niewłaściwego wciśnięcia przycisku, lub (2) 
wpisania numeru wykorzystywanego już przez innego użytkownika (wówczas należy wpisać 
właściwy numer).  
 
3.9.3 „SZYBKIE PROGRAMOWANIE” 
 

Funkcja „szybkiego programowania” wymaga jedynie wpisania lokalizacji użytkownika  
i jego kodu PIN lub wpisania lokalizacji użytkownika i zbliżenia karty do czytnika. W takim 
przypadku program wybierze automatycznie „normalny” typ użytkownika.  

 
loc # PIN * PIN * 
lub 
loc # ** <zbliż kartę>  

 
3.9.4 PROGRAMOWANIE TYLKO KODU 

 
Możesz zaprogramować, że użytkownik będzie korzystał tylko z kodu wpisywanego  

na klawiaturze. W tym celu wykorzystaj polecenie 50: 
 
50 # typ użytkownika # lokalizacja użytkownika # kod PIN * kod 
PIN * 
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3.9.5 PROGRAMOWANIE KODU I KARTY 
 

Programowanie użytkownika, który będzie korzystał z kodu i karty równocześnie, odbywa 
się następująco: 

 
50 # typ użytkownika # lokalizacja użytkownika # kod PIN * kod PIN * <zbliż kartę>  

 
3.9.6 PROGRAMOWANIE TYLKO KARTY 
 

Programowanie użytkownika, który będzie korzystał tylko z karty, można wykonać przy 
użyciu polecenia 50, omijając kody PIN podczas wpisywania sekwencji, np.: 

 
50 # typ użytkownika # lokalizacja użytkownika # ** <zbliż kartę>  

 
3.9.7 PROGRAMOWANIE KORZYSTANIA Z KODU LUB KARTY 

 
Można też zaprogramować użytkownika, który będzie korzystał z kodu lub karty:  

 
52 # typ użytkownika # lokalizacja użytkownika # kod PIN * kod PIN * <zbliż kartę> 

 
Użytkownik może być zaprogramowany jako typ Toggle, co umożliwia mu otwarcie drzwi 

na czas nieokreślony. Gdy użytkownik o takich uprawnieniach wpisuje swój kod lub zbliża do 
czytnika swoją kartę, urządzenie EntryProx ustawia przekaźnik na ON i drzwi otwierają się na tak 
długo, dopóki użytkownik ponownie nie wpisze swojego kodu Toggle lub nie zbliży karty do 
czytnika. Wówczas przekaźnik przełączony zostanie na OFF i drzwi się zamkną.  
 
3.10 PROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKA TYPU TOGGLE 
 

Każde zdarzenie tego rodzaju zapisywane jest w Zapisie Transakcji jako „TGL ON” lub „TGL 
OFF”. Oprócz tego zapisywany jest czas, data, numer drzwi i użytkownik. Użytkownika Toggle 
można zaprogramować na różne kombinacje korzystania z kodu i karty. 

 
• Wejdź w tryb programowania: 

 
99 # Master Code * (domyślny kod Master to 1234) 

Żółta dioda LED zacznie mrugać powoli, co oznacza tryb programowania. Ciągłe żółte światło 
oznacza błąd programowania i należy wówczas wcisnąć klawisz *.  

 
• Tylko karta: 

0 # lokalizacja użytkownika # ** <zbliż kartę> 
 

• Tylko kod: 
0 # lokalizacja użytkownika # kod * kod * 
 

• Karta i kod: 
0 # lokalizacja użytkownika # kod * kod * <zbliż kartę> 
 

• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 
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3.11 PROGRAMOWANIE TYPU UŻYTKOWNIKA 
 

Tabela 3-3 przedstawia opis czterech typów użytkowników, stosowanych w programowaniu 
urządzenia EntryProx. UWAGA: Wszystkie przykłady programowania w poniższej tabeli dotyczą 
korzystania tylko z karty. Możliwe jest jednak programowanie korzystania przez użytkownika  
z wszystkich kombinacji kod/karta (patrz strona poprzednia). 

 
Tabela 3-3. Typy użytkowników czytnika EntryProx 

 
 

Użytkownik 
 
Typ użytkownika 

 
Opis 

 
Toggle/latch 

 
00 

 
Ten typ użytkownika może otwierać drzwi na czas 
nieograniczony, dopóki nie wpisze ponownie kodu Toggle. 
(Funkcja wykorzystywana np. w przypadku dostawy towaru.) 
Przykład programowania: 
50 # 0 # lok. użytkownika # ** <zbliż kartę> 

 
Normalny dostęp 

 
01 

 
Jest to domyślny typ użytkownika. Otwiera drzwi na czas 
uruchomienia przekaźnika głównego. Przykład 
programowania:  
50 # 1 lok. użytkownika # ** <zbliż kartę> 

 
Log Dump 
(Wydruk 
transakcji) 

 
02 

 
Ten typ użytkownika nie otwiera drzwi, tylko pobiera Zapis 
Transakcji na przenośną drukarkę na podczerwień. W tym 
celu wpisuje odpowiedni kod. Jest to kod, który umożliwia 
wydruk transakcji, ale nie daje dostępu przez drzwi. Przykład 
programowania: 
50 # 2 # lok. użytkownika # ** <zbliż kartę> 

 
Lockout  
(zablokowanie) 

 
03 
 

 
Ten typ użytkownika blokuje klawiaturę uniemożliwiając 
wpisanie innych kodów oraz zatrzymuje drzwi w bieżącej 
pozycji. Podczas stanu „Lockout” dostęp na kartę jest 
również wstrzymany. Jeśli drzwi były zamknięte, pozostają 
zamknięte, a jeśli były otwarte, pozostają otwarte, dopóki nie 
zostanie ponownie wpisany kod „Lockout”. UWAGA: Ten 
typ użytkownika powinien być zarezerwowany dla 
nadzorcy systemu. Przykład programowania: 
50 # 3 # lok. użytkownika # ** <zbliż kartę> 

 
3.12 KASOWANIE UŻYTKOWNIKÓW 
 

Żeby wykasować użytkownika z pamięci urządzenia EntryProx, należy znać rejestr,  
w którym informacja jest przechowywana. Dla ułatwienia można sobie wydrukować Listę 
Użytkowników (opis w punkcie 3.13.4). Jeśli nie posiadasz odpowiedniej drukarki, powinieneś 
zapisywać na papierze wszystkie dane użytkowników, prowadząc specjalną kartę użytkowników 
(wzór w Dodatku A, na końcu podręcznika). 
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Wykonaj następujące czynności, żeby wykasować użytkownika: 
• Wejdź w tryb programowania: 

 
99 # Master Code * (domyślny kod to 1234) 

Żółta dioda LED mruga powoli – to oznacza tryb programowania. Ciągłe światło żółte diody 
LED oznacza błąd programowania i należy z niego wyjść poprzez wciśnięcie przycisku *.  
 

• Na klawiaturze wpisz numer użytkownika, którego chcesz skasować oraz symbol #. Np., 
żeby skasować użytkownika nr 100, wpisz: 

100 # ** 
Żółta dioda LED mruga powoli. 
 

• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 
 
3.13 DRUKOWANIE 
 

Przy pomocy przenośnej drukarki na podczerwień można wydrukować cały Zapis 
Transakcji znajdujący się w pamięci urządzenia EntryProx oraz Listę Użytkowników. Polecenie 
drukowania to 70 # 0 # 0 # **.  
 
3.13.1 WYBÓR ZDARZEŃ DO ZAPISU TRANSAKCJI 
 

Można również dokonać wyboru, które zdarzenia chcemy drukować. Wówczas należy 
wybrać z listy zdarzeń tylko te, które EntryProx ma „zapamiętywać”. Fabrycznie EntryProx 
ustawiony jest na zapisywanie w pamięci wszystkich transakcji, które następnie dostępne będą do 
drukowania w Zapisie Transakcji. Żeby wyłączyć dane zdarzenie z zapisywania, należy wpisać na 
klawiaturze: 

73 # Kod Zdarzenia # 0 # ** 
Żeby włączyć dane zdarzenie do zapisywania, należy wpisać na klawiaturze:   

 
73 # Kod Zdarzenia # 1 # ** 

Można wybrać następujące zdarzenia do Zapisu Transakcji: 
 
Kod Zdarzenia              Transakcja 

01    Brak Dostępu 
02    Odmowa Programowania 
03    Tryb Programowania 
04    REX   (Prośba o Wyjście) 
05    Drzwi Uchylone 
06    Drzwi Zamknięte 
07    Drzwi Wyważone 
08    Zapis Wymazany 
09    Dostęp na Kod Facility 
16    Drukowanie 
17    Dostęp 
20    TGL ON  (Toggle Włączony) 
21    TGL OFF  (Toggle Wyłączony) 
24    Lo ON  (Blokada Włączona) 
25    Lo OFF  (Blokada Wyłączona) 
26    MSMTCH  (niezgodność karty z kodem) 
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• Wejdź w tryb programowania, wpisując na klawiaturze:  
 

99 # Master Code * (domyślny kod główny to 1234) 
 

Żółta dioda LED mruga powoli wskazując na tryb programowania. Ciągłe światło żółte diody 
LED oznacza błąd programowania i należy wówczas wcisnąć klawisz *.  

 
• Wpisz na klawiaturze: 

 
73 # Zdarzenie # 0/1 # ** 
 

„0/1” oznacza polecenie ON/OFF dla urządzenia EntryProx. Wciskając 0 wybieramy opcję 
nie drukowania danego zdarzenia, a wciskając 1 wybieramy zapisywanie i drukowanie danego 
zdarzenia. W miejsce słowa „Zdarzenie” należy wpisać dwucyfrowy Kod Zdarzenia widoczny  
na liście zdarzeń.  
Ciągłe żółte światło diody LED wskazuje na błąd i należy powtórzyć programowanie. 

 
• Wciśnij przycisk *, żeby wyjść z trybu programowania. Żółta dioda LED przestanie mrugać. 

 
3.13.2 DRUKOWANIE ZAPISU TRANSAKCJI 
 

Jeśli posiadasz przenośną drukarkę na podczerwień, możesz wydrukować na niej Zapis 
Transakcji przez port IR. Drukowanie Zapisu Transakcji można wykonać na dwa sposoby: (1) 
wykorzystanie zaprogramowanego kodu drukowania, oraz (2) ręczne wpisanie polecenia 
drukowania (w trybie programowania). 

 
A. Programowanie Kodu Wydruku Transakcji 

 
• Wejdź w tryb programowania, wpisując na klawiaturze: 
 

99 # Master Code * (domyślny kod to 1234) 
 

Powoli mrugająca żółta dioda LED oznacza tryb programowania. Ciągłe światło diody LED 
oznacza błąd programowania, wówczas należy wcisnąć klawisz *.  

 
• Żeby zaprogramować kod uruchamiający drukowanie, wpisz: 

 
50 # 2 # lokalizacja użytkownika # kod * kod * 
 

Żeby zaprogramować uruchamianie drukowania na kartę, wpisz: 
 
50 # 2 # lokalizacja użytkownika # ** <zbliż kartę> 
 

• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 
 
Uwaga: Wpisanie kodu lub zbliżenie karty powoduje rozpoczęcie drukowania.  

 
B. Uruchamianie drukowania poprzez wpisanie polecenia 

 
• Wejdź w tryb programowania, wpisując na klawiaturze: 
 

99 # Master Code * (kod domyślny to 1234) 
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Powolne mruganie żółtej diody LED oznacza tryb programowania. Ciągłe światło żółte oznacza 
błąd programowania, należy skasować błąd wciskając *. 

 
• Trzymaj drukarkę nieruchomo w pobliżu portu IR urządzenia EntryProx (w odległości do 5 

cm – port IR znajduje się po prawej stronie żółtej diody LED), a następnie wpisz na 
klawiaturze polecenie: 

70 # 0 # 0 # ** 
• Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 

Polecenie 70 należy do zdarzeń drukowanych w Zapisie Transakcji. 
 
 

 
 

        Rys. 3-1 Zapis Transakcji 
 

Na samej górze wydruku widać datę, a pod nią nagłówki trzech kolumn: #, Czas i Akcja. 
Kolumna z lewej strony, oznaczona symbolem #, przedstawia numery linii zdarzeń – cyfry od 1  
do 0 (czyli do 10). Druga kolumna, oznaczona nagłówkiem TIME (Czas), podaje czas zdarzenia  
w systemie 24-godzinnym. Trzecia kolumna, ACTION (Akcja), opisuje zdarzenia. Lista wszystkich 
zdarzeń, które mogą się znaleźć w Zapisie Transakcji, znajduje się w punkcie 3.13.1 niniejszego 
rozdziału. W kolumnie ACTION znajduje się również czterocyfrowy numer lokalizacji 
użytkownika (pod tym numerem w pamięci przechowywane są dane użytkownika). Obok numeru 
lokalizacji użytkownika podany jest typ zdarzenia, np. Print (drukowanie), Access (wejście), LO 
ON (blokada włączona), itp.  
 
3.13.3 KASOWANIE ZAPISU TRANSAKCJI  
 

Po wydrukowaniu Zapis Transakcji powinien zostać wymazany z pamięci, aby nie 
zakłócać następnych zapisów. W tym celu należy wpisać na klawiaturze następującą sekwencję: 

 
99 # Master Code * 76 # 00000 # 00000 # ** 

 
Wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. 
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3.13.4 DRUKOWANIE LISTY UŻYTKOWNIKÓW 

 
Lista Użytkowników przechowywana w pamięci urządzenia EntryProx może zostać 

wydrukowana na przenośnej drukarce na podczerwień. Polecenie drukowania Listy Użytkowników 
to 25.  

 
EntryProx może przechowywać w pamięci do 2000 użytkowników. Każdy użytkownik 

posiada swój numer identyfikacyjny (ID), którym jest numer karty, kod PIN lub kombinacja 
karta/PIN. Dane użytkowników przechowywane są w numerowanych rejestrach, z których rejestr 
pierwszy określony jest jako „użytkownik jeden”, rejestr drugi jako „użytkownik dwa”, itd. 
EntryProx automatycznie umieszcza dane w dostępnych rejestrach pamięci; nie musisz wpisywać 
danych w określonym porządku.  

 
Użytkownicy nie muszą być wpisywani po kolei. Np. można wpisać użytkowników  

w pierwszych pięciu rejestrach, a następnie przeskoczyć o kilka rejestrów dalej wpisując 
następnych użytkowników w dalszych rejestrach. Następnie będzie można kontynuować 
wpisywanie, rozpoczynając od rejestrów opuszczonych. Drukowanie Listy Użytkowników 
obejmuje wyłącznie rejestry zajęte, a nie obejmuje rejestrów pustych. 

 
• Wejdź w tryb programowania, wpisując na klawiaturze: 

 
99 # Master Code * (domyślny kod to 1234) 
 

Żółta dioda LED mruga powoli, wskazując, że urządzenie znajduje się w trybie programowania. 
Ciągłe żółte światło diody LED oznacza błąd programowania i należy wcisnąć *, żeby go usunąć.   

 
• Zbliż drukarkę górną stroną do urządzenia EntryProx na odległość 2 do 5 cm (port IR 

znajduje się po prawej stronie żółtej diody LED) i wpisz na klawiaturze: 
 

25 # 0 # 0 # ** 
 

• Po zakończeniu drukowania wciśnij *, żeby wyjść z trybu programowania. Rysunek 3-2 
przedstawia przykładową listę użytkowników. Jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowy zapis, 
wpisz imię i nazwisko użytkownika obok numeru. 

 

Rys. 3-2 Lista Użytkowników 
 
 

Na samej górze Listy Użytkowników widoczny jest numer drzwi, przy których 
zainstalowany jest EntryProx. Następna linia to nazwa listy (w tym przypadku Zaprogramowani 
Użytkownicy). Sama lista składa się z czterech kolumn. Pierwsza kolumna, licząc od lewej, to 
czterocyfrowy NUMER UŻYTKOWNIKA. Następna kolumna to TYP UŻYTKOWNIKA, 
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składający się z dwóch znaków. Pierwsza litera oznacza tryb dostępu (S, B, E), druga oznacza typ 
użytkownika (T, N, D, L). 
 

S = tylko kod PIN 
B = kod i karta 
E = kod lub karta 
T = użytkownik z funkcją Toggle (nieograniczony czas otwarcia drzwi) 
N = normalny użytkownik 
D = użytkownik z funkcją drukowania 
L = użytkownik z funkcją blokowania klawiatury i drzwi 

 
Trzecia kolumna na Liście Użytkowników to NUMER KODU. Czwarta kolumna 

(najbardziej z prawej strony) to SITE CODE i NUMER KARTY. Kod SITE CODE nie jest 
wpisywany ręcznie; znajduje się on na karcie zbliżeniowej. Dla kart HID jest to numer domyślny 
011. 
 
3.14 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH PAMIĘCI 
 

W razie potrzeby istnieje możliwość przywrócenia ustawień domyślnych głównej pamięci 
urządzenia EntryProx. Może to być potrzebne w przypadku uszkodzenia czytnika ładunkami 
elektrostatycznymi, albo w przypadku zapomnienia kodu głównego, niezbędnego  
do programowania. 
 

Przy włączonym zasilaniu, zdejmij przednią część obudowy, aby dostać się do głównej 
płytki kontrolera. W rozdziale 2 znajduje się dokładny rysunek przedstawiający główną płytkę i 
rozlokowanie pinów. Zanim dotkniesz głównej płytki kontrolera, pamiętaj aby dotknąć 
uziemionego przedmiotu, co zabezpieczy urządzenie przed ładunkami elektrostatycznymi.  

 
 

Rys. 3-3 Lokalizacja przycisku programowania na płytce głównej 
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• Przy włączonym zasilaniu wciśnij i trzymaj przycisk programowania przez ok. 2 sekundy. 
Żółta dioda LED mruga powoli. 

 
• Wpisz na klawiaturze: 

46 # 00000 # 00000 # ** 
 

Żółta dioda LED mruga bardzo szybko przez 10 sekund, a następnie powraca do mrugania 
wolnego. 

 
• Kiedy pamięć jest ustawiona na parametry domyślne, złóż z powrotem urządzenie, zamknij 

obudowę.  
 
Uwaga: ŁĄCZENIE WEJŚCIA PĘTLI DRZWI – Przed podłączeniem zasilania do 
urządzenia EntryProx, połącz wejście pętli drzwi do „Pętli Wspólnej”. To zapobiegnie 
uruchamianiu się funkcji „Drzwi Wyważone” lub „Drzwi Uchylone” po włączeniu zasilania. 
 
3.15 KODY PROGRAMOWANIA 

 
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia domyślne lub dodać nowe funkcje, wejdź w tryb 

programowania i wybierz odpowiedni kod programowy. Ustawienia domyślne zaznaczono w tabeli 
tłustym drukiem. 

 
Tabela 3-4. Kody programowania 

 
 

Żądana operacja 
 

Wpis na klawiaturze 
 

Szczegóły 
 

Wejście w tryb 
programowania 

99 # (MasterCode) żółta dioda LED mruga 
powoli 

1. Zmiana kodu 
głównego (Master) 
 
(przykład, kod 
główny – 4321) 

 
1 # (nowy kod) * (powtórz kod) * 

 
1 # 4321 * 4321 * 

 

2. Ustawienie czasu 
głównego 
przekaźnika 

 
11 # tt # 0 # ** 

 
tt = 1-99 sekund 

3. Ustawienie wyjścia 
przekaźnika AUX 

 
15 # wyjście # 0 # ** 

0 = zablokowane 
1 = ominięcie alarmu 
2 = drzwi wyważone 
3 = drzwi uchylone 

4. Kasowanie 
użytkowników 

lokalizacja użytkownika # ** patrz rozdz.3 p. 3.12 

5. Drukowanie 
Zapisu Transakcji 

70 # 0 # 0 # ** patrz punkt 3.13.2 

6. Opcje standardowe 
ustaw/wyczyść 

30 # opcja # ustaw/wyczyść # ** patrz poniżej 
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 Opcje                                            Ustaw/wyczyść 
0, sygnalizacja klawiatury             0=OFF, 1=ON  
    dźwiękowa 
1, sygnal. klawiatury optycz.        0=OFF, 1=ON  
2, auto entry                                  0=OFF, 1=ON 
3, samodzielny/Wiegand               0=samodzielny 
                                                      1=Wiegand 
4, dostęp na kod facility                0=OFF, 1=ON 
5, drzwi wyważone – syrena         0=OFF, 1=ON 
6, drzwi uchylone – syrena            0=OFF, 1=ON 

 

 
Tabela 3-4. Kody programowania (cd.) 

 
Żądana operacja 

 

 
Wpis na klawiaturze 

 
Szczegóły 

 Opcje                                 Ustaw/wyczyść 
  7, wewnętrzny REX           0=OFF, 1=ON 
  8, format daty US/EU         0=USA, 
                                            1= Europejski 
  9, czerw. LED Wiegand      0=OFF, 1=ON 
10, aktywność czerwonej    0=niska, 
      LED Wiegand               1=wysoka 
11, zielona LED Wiegand   0=OFF, 1=ON 
12, aktywność zielonej        0=niska 
      LED Wiegand               1=wysoka 
13, oszczędzanie światła 
      dziennego                      0=OFF, 1=ON 

 

7a. Drukowanie Listy 
Użytkowników 

25 # 0 # 0 # ** patrz 3.13.4 

7b. Drukowanie Listy 
Użytkowników 
(rozpoczynając od określ. 
użytkownika) 

25 # 0 # początk. użytkownik # **  

8. Zmiana parametrów 
Wiegand 

32 # parametr # wartość # ** patrz poniżej 

 Parametr                              Wartość 
0, impuls Wiegand                 1-255 
                                        (8-160 mikrosek.) 
1, okres międzyimpulsowy    1-255 
    Wiegand                    (32-640 mikrosek.) 
2, kod Facility (dodat.)           0-255 
                                       (resetuje się do 0)    

 

9. Ustawianie czasu 
systemu 

41 # hhmm # 0 # ** hhmm = godz./minuty 
(format 24-godzinny) 

10. Ustawianie daty 
systemu 

42 # mmddyy # dow # ** mmddyy = miesiąc/ 
dzień/rok 
dow = dzień tygodnia, 1 = 
niedziela 

11. Ustawianie numeru 
drzwi 

43 # nnnn # 0 # ** nnnn = numer drzwi 
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Tabela 3-4. Kody programowania (cd.) 
 

 
Żądana operacja 

 
Wpis na klawiaturze 

 
Szczegóły 

 
12. Ustawianie czasu 
Drzwi Uchylonych (dla 
przekaźnika AUX i 
brzęczyka jednocześnie) 

44 # ttt # 0 # ** ttt = czas drzwi 
uchylonych, od 10 do 990 
sekund, licząc co 10 sek.  
domyślne = 30 sek. 

13. Ustawianie czasu 
Drzwi Wyważonych 
(dla przekaźnika AUX i 
brzęczyka jednocześnie) 

45 # ttt # 0 # ** ttt = czas drzwi 
wyważonych, 10-990 
sekund, licząc co 10 sek.  
domyślne = 10 sek. 

14. Kasowanie pamięci 
oprócz listy 
użytkowników i 
przywracanie ustawień 
domyślnych (patrz 
również polecenie 46) 

40 # 00000 # 00000 # ** patrz punkt 3.3 Rozdziału 3 

15. Kasowanie całej 
pamięci i przywracanie 
ustawień domyślnych 

46 # 00000 # 00000 # ** patrz punkt 3.4 Rozdziału 3 

16. Programowanie 
użytkownika: 
TYLKO kod 

50 # typ użytkownika # lok. użytkow. 
# kod * powtórz kod * 
UWAGA: Możesz zaprogramować 
cztery typy użytkownika wymienione 
w rubryce obok. 

0 – Toggle (otwarcie 
drzwi na czas nieogr.) 
1 – Normalny dostęp 
2 – Drukowanie 
3 – Lockout (blokada) 

17a. Programowanie 
użytkownika: 
kod i karta 

50 # typ użytkownika # lok. użytkow. 
# kod * powtórz kod * <zbliż kartę> 

 

17b. Programowanie 
użytkownika: 
TYLKO karta 

50 # typ użytkow. # lok. użytkow. # 
** <zbliż kartę> 

 

18. Programowanie 
użytkownika ręczne: 
TYLKO karta (tylko 
karty 26-bitowe) 

51 # typ użytkownika # lok. użytkow. 
# numer karty * numer karty * 

numer karty widoczny jest na 
karcie (kod facility musi być 
wpisany najpierw; patrz polec. 
32 # 2 # ) 
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Tabela 3-4.  Kody programowania (cd.) 
 

 
Żądana operacja 

 

 
Wpis na klawiaturze 

 
Szczegóły 

19. Programowanie 
użytkownika: 
kod LUB karta 

52 # typ użytkownika #  lok. użytkow. # 
kod * powtórz kod * <zbliż kartę> 

 

20. Programowanie 
grupowe użytkowników 
(tylko karty 26-bitowe) 

53 # liczba kart # karta początkowa # 
numer karty * 

numer karty widoczny jest 
na karcie (patrz punkt 3.8 
tego Rozdziału) 

21. Ustawianie 
maskowania transakcji 
(ustaw/wyczyść 
zapisywanie zdarzeń) 

73 # zdarzenie # ustaw/wyczyść # ** patrz punkt 3.13.1 
 
patrz poniżej 

 Kod               Zdarzenie  
01 Brak dostępu 
02 Odmowa programowania 
03 Tryb programowania 
04 REX (Prośba o Wyjście) 
05 Drzwi Uchylone 
06 Drzwi Zamknięte 
07 Drzwi Wyważone 
08 Zapis skasowany 
09 Dostęp na kod Facility 
16 Drukowanie 
17 Dostęp 
20 TGL ON (toggle włączony) 
21 TGL OFF (wyłączony) 
24 Lo ON (blokada włączona) 
25 Lo OFF (wyłączona) 
27                  MSMTCH (konflikt 
                       numerów karty i kodu ) 

 

22. Kasowanie Zapisu 
Transakcji 

76 # 00000 # 00000 # ** patrz punkt 3.13.3 tego 
rozdziału 

 
ROZDZIAŁ 4 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

 
Rozdział 4 omawia przyczyny ewentualnych problemów związanych z użytkowaniem 

czytnika EntryProx oraz sposoby ich rozwiązywania. Zawiera również schematy działania w razie 
zaistnienia problemów, a także test integralności źródła zasilania oraz informacje jak zabezpieczyć 
czytnik przed nadmierną wilgocią (montaż na zewnątrz budynku). 
 
4.1 ZANIM POPROSISZ O POMOC PRZEDSTAWICIELA FIRMY HID 
 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia 
EntryProx, należy przede wszystkim zajrzeć do niniejszego rozdziału w celu znalezienia 
sposobu rozwiązania problemu. Jeżeli to nie pomaga, wówczas wykonaj następujące działania:  
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• Zapisz datę i godzinę pojawienia się problemu (lub jego zauważenia). Zanotuj również 
okoliczności, w jakich problem się pojawił. 

• Zapisz wszystkie ważne informacje dotyczące działań wykonanych na urządzeniu 
EntryProx przez instalatorów, programistów, itd. Zwróć również uwagę, czy nie dokonano 
wcześniej zmian sprzętowych (np. zmiana drukarki, panelu Wiegand, itp.). 

• Spróbuj ustalić problem. 
• Przejrzyj tabele i schematy w Rozdziale 4. Najczęściej spotykane problemy są tu omówione. 
• Skontaktuj się z ekspertem technicznym w swoim przedsiębiorstwie. Może uda mu się 

zdiagnozować problem. 
• Kiedy już wyczerpiesz wszystkie możliwości samodzielnego rozwiązania problemu, zwróć 

się o pomoc do przedstawiciela firmy HID. Pamiętaj, aby podać numer wersji swojego 
czytnika i opis objawów. 

 
Tabela 4-1. Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Prawdopodobna 
przyczyna 

Rozwiązanie 

 
Czerwona dioda LED 
zmienia się w zieloną po 
zaakceptowaniu dostępu, ale 
drzwi się nie otwierają 

 
Różne przyczyny: 
niewłaściwe 
napięcie źródła 
zasilania, lub źródło 
zasilania zamka nie 
ustawione 
prawidłowo 

 
1. Sprawdź napięcie źródła zasilania. 
2. Zmierz napięcie na końcówkach V+ 
i V- (na złączu P1), wpisz ważny kod i 
sprawdź czy napięcie pozostaje stałe 
podczas prób otwierania i zamykania 
zamka. Jeżeli podczas tego testu 
napięcie różni się o ¼ volta lub więcej, 
to musisz to poprawić. Sprawdź 
następujące miejsca: 
- źródło zasilania – czy jest właściwe  

dla całego sprzętu, który ma zasilać;  
- sprawdź zamek u drzwi, jeśli zasilany z tego 

samego źródła, sprawdź, czy pobór prądu 
jest właściwy ( np. jeżeli zamek pobiera 300 
mA przy 24 VDC, ten sam zamek może 
pobierać 600 mA przy 12 VDC, 
szczególnie, gdy w urządzeniu umieszczone 
są zworki w innej konfiguracji);  

- umieść miernik przy przewodach 
zasilających zamek od strony zamka i 
upewnij się, że otrzymuje on właściwe 
napięcie 

EntryProx ma zmniejszony 
zasięg odczytu 

Różne 
przyczyny:  
urządzenie 
zamontowane na 
metalowej 
powierzchni, lub 
zakłócenia RF ze 
strony innych 
urządzeń 

Problemy stwarzane przez metalowe 
podłoże omówione zostały w punkcie 
2.2.3 Rozdziału 2; 
Problemy stwarzane przez inne urządzenia 
wykorzystujące częstotliwości radiowe 
omówione zostały w punkcie 2.2.4 Rozdziału 2. 
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Tabela 4-1. Rozwiązywanie problemów (cd.) 
 
 
 

 
Problem 

 
Prawdopodobna 

przyczyna 
 

 
Rozwiązanie 

 
EntryProx nie wchodzi 
w tryb programowania 
mimo wpisania 99 # 
Master Code * , lub 
instalator/programista 
zapomniał kod główny 

 
Przyczyny różne: kod 
główny (master) został 
zmieniony, jest 
nieprawidłowy, lub 
nowy kod nie został 
właściwie 
zaprogramowany 

 
1. Przy włączonym zasilaniu, zdejmij przednią 

pokrywę obudowy i wyjmij płytkę obwodu 
drukowanego, tak jak to opisano w punkcie 
2.5.6 Rozdziału 2. 

 
2. Znajdź „przycisk programowania” (SW1) na 

spodniej stronie płytki. Przyciśnij go przez 
dwie sekundy. Uważaj przy wyjmowaniu 
płytki z obudowy. Trzymaj ją za brzegi, bo 
inaczej może dojść do zwarcia. Rysunek 3-2 
pokazuje miejsce przycisku na płytce. (Żeby 
zapobiec ewentualnym ładunkom 
elektrostatycznym, dotknij uziemionego 
przedmiotu przed dotknięciem płytki.) 
(Żółta dioda LED mruga powoli, co oznacza, 
że tryb programowania jest aktywny.) 

 
3. Żeby zaprogramować nowy kod główny, wpisz 

na klawiaturze: 
1 # nowy kod * powtórz kod * 
Kod może mieć 1-6 cyfr i cyfry mogą się 
powtarzać. 
 

4. Żeby wyjść z trybu programowania wciśnij *.  
 
5. Kontynuuj programowanie według instrukcji  

z Rozdziału 3.  
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4.2 SCHEMATY DZIAŁANIA 
 

EntryProx wskazuje „Akceptację”, lecz brak reakcji głównego przekaźnika. 
 
 

  
 
 
Uwaga: Błąd w działaniu programu urządzenia EntryProx może wynikać z używania 
niewłaściwego źródła zasilania (źródło zasilania musi być filtrowane i regulowane). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-50- 

 

Przewodnik instalatora - Samodzielny czytnik kontroli dostępu HID EntryProx™    
 

Kody zaprogramowane nie działają, przyciski klawiatury nie działają. 

 
 
 
 
 
Uwaga: Nieprawidłowości w działaniu klawiatury mogą wynikać ze stosowania niewłaściwego 
źródła zasilania (powinno ono być filtrowane i regulowane). 
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Zewnętrzny przycisk Prośby o Wyjście nie uruchamia urządzenia EntryProx. 
 

 
 
 
Uwaga: Błąd w działaniu programu urządzenia EntryProx może wynikać z zastosowania 
niewłaściwego źródła zasilania (powinno ono być prawidłowo filtrowane i regulowane) 
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4.3 TEST INTEGRALNOŚCI ŹRÓDŁA ZASILANIA 
 
 

Test integralności źródła zasilania sprawdza, czy dostarcza ono właściwą ilość prądu dla 
zabezpieczenia potrzeb całego sprzętu. Test ujawnia wahania napięcia podczas działania. Istnienie 
takich wahnięć napięcia świadczy o tym, że sprzęt podłączony do źródła zasilania pobiera więcej 
prądu niż ono może dostarczyć.  
 

Ponieważ EntryProx włącza i wyłącza cyklicznie urządzenia do niego podłączone, napięcie 
musi pozostać stałe. Jeśli podczas testu napięcie waha się o ¼ V lub więcej (zarówno na plus jak  
i na minus) – oznacza to „zły” wynik testu. Jeśli napięcie utrzymuje właściwą amplitudę (pozostaje 
stałe) – oznacza to „dobry” wynik testu. 
 

• Ustaw miernik na odczyt napięcia i podłącz go do przewodów czarnego i czerwonego  
na złączu P1 urządzenia EntryProx. (Patrz rys.2-3). Odczyt napięcia jest monitorowany 
przez cały test. 

 
• Przy włączonym zasilaniu, wpisz ważny kod na klawiaturze. Zamiast kodu można użyć 

Prośby o Wyjście; wyniki testu pozostaną takie same. Zajrzyj do rysunku przedstawiającego 
wejście Prośby o Wyjście w Rozdziale 2.  

 
• Obserwuj miernik podczas włączania i wyłączania systemu. Napięcie powinno pozostawać 

stałe podczas tych czynności, wskazując na stabilny system zasilania. Stałe napięcie podczas 
testu oznacza „dobry” wynik, a wahania napięcia od ¼ volta w górę oznaczają „zły” wynik 
testu. 

 
• Jeśli test wskazuje wynik „zły”, zajrzyj do schematu działania przedstawionego na następnej 

stronie i przy jego pomocy spróbuj rozwiązać problem. Jeśli test wskazuje wynik „dobry”, 
zajrzyj do schematu działania na poprzedniej stronie, dotyczącego kłopotów z działaniem 
przycisku Prośby o Wyjście. 

 
 
Test integralności źródła zasilania wskazujący wahania napięcia  
  
Stwierdzenie wahań napięcia podczas testu oznacza defekt w systemie zasilania. Poniższy schemat 
działania odnosi się do systemu składającego się z jednego źródła zasilającego jednego EntryProxa, 
jednego zamka elektrycznego i wyposażenia dodatkowego (np. detektor ruchu). 
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Uwaga: Błąd w działaniu programu urządzenia EntryProx może wynikać z zastosowania 
niewłaściwego źródła zasilania. Powinno ono być prawidłowo filtrowane i regulowane. 
 
4.4 ZABEZPIECZANIE PRZED WODĄ 
 

Około 3% wszystkich zwrotów spowodowane jest uszkodzeniami wywołanymi nadmiarem 
wilgoci. Jeżeli EntryProx ma być zamontowany na zewnątrz budynku, należy go zabezpieczyć 
przed działaniem wody.  

 
       A. Silikon 

 
• Użyj silikonu do uszczelnienia wyjść przewodów i otworów montażowych. 
• NIE uszczelniaj obudowy, łącząc przednią i tylną część. Obie części obudowy są tak 

zaprojektowane, że woda, która się do nich dostaje, spływa na dół urządzenia i wypływa 
przez otwór odwadniający, znajdujący się na dole obudowy.  

 
B. Prowadzenie przewodów 

 
Zwiń przewody przed wejściem do obudowy tak, żeby tworzyły pętlę ściekową. Woda 

często płynie wzdłuż przewodów do punktu ich połączenia z płytką obwodu drukowanego  
i tam powoduje zwarcie na złączach. 
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Przewodnik instalatora - Samodzielny czytnik kontroli dostępu HID EntryProx™    
 

DODATEK A - KARTA UŻYTKOWNIKÓW 
 

 
Lokalizacja 

użytkownika 

 
Typ 

 
Kod 

 
Karta 

 
I 

 
LUB 

 
Nazwisko 

 
Imię 
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