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1. WSTĘP
Czym jest biometria?
Biometria to termin oznaczający mierzenie i porównywanie charakterystycznych cech
człowieka. Dzięki rozwojowi zaawansowanych technik mikroprocesorowych biometria znajduje
coraz szersze zastosowanie w codziennym życiu. Metoda geometrii ręki została przedstawiona
po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych i od tego czasu jest systematycznie rozwijana. Pierwsze
czytniki dłoni weszły do masowej produkcji w roku 1986. Obecnie zastosowanie czytników dłoni
jest bardzo szerokie, od sejfów bankowych do oddziałów noworodków w szpitalach.
O czytniku
HandKey II to czwarta generacja czytników biometrycznych. Zapisuje on i przechowuje
trójwymiarowy obraz ludzkiej ręki, który następnie wykorzystywany jest w celu identyfikacji
osoby. Czytnik HandKey II może otwierać drzwi, przesyłać dane w formacie karty do panelu
kontroli dostępu lub komunikować się z komputerem głównym. Ma również dodatkowe wejścia
i wyjścia, umożliwiające kontrolę innych systemów, np. alarmowego lub CCTV.
Jak to działa?
Czytnik dłoni pobiera trójwymiarowy obraz ręki wykorzystując w tym celu promienie
podczerwone, optykę i kamerę CCD. Przy użyciu techniki mikroprocesorowej czytnik przerabia
obraz na 9-bajtowy wzór (template). Przechowuje go w bazie danych z numerem identyfikacyjnym
użytkownika. Aby dostać się do pomieszczenia użytkownik wpisuje swój numer ID, a następnie,
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na żądanie czytnika, kładzie rękę na blacie. Czytnik porównuje obraz dłoni z wzorem
przechowywanym w pamięci. Jeśli wynik jest pozytywny, czytnik otwiera drzwi lub przesyła
numer ID użytkownika do następnego systemu.

2. PLANOWANIE INSTALACJI
Przygotowanie stanowiska
Zanim przystąpisz do instalacji sprawdź projekt stanowiska, rysunki i informacje techniczne
dotycząc rozmieszczenia czytnika i innych systemów z nim związanych. Sprawdź istniejące
przygotowanie ściany oraz ewentualne okablowanie zamontowane przez poprzednich
wykonawców.
Umieszczenie czytnika
Zalecana wysokość blatu czytnika to 102 cm od podłogi. Czytnik powinien być
umieszczony w miejscu wygodnym dla użytkownika, a jednocześnie nie kolidującym
z otwieraniem drzwi. Warto też pamiętać, aby czytnik nie był narażony na pył, wilgoć, chemikalia
i bezpośrednie nasłonecznienie.
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3. PODŁĄCZENIE CZYTNIKA
Są trzy podstawowe obwody podłączane do czytnika:
1. Zasilanie
2. Kontrola drzwi
3. Komunikacja
1. Zasilanie
Czytnik wymaga 12 do 24 V AC lub DC przy 7 W. Zasilanie podłącza się do zacisków 1 i 2
na szynie zaciskowej. Nie ma potrzeby stosowania regulowanego źródła zasilania. Zalecany kabel
to 18 GA. Zalecane źródło zasilania to RSI numer PS-20X. Podłącz zasilanie przewodem długości
1,80 m.
2. Kontrola drzwi
HandKey II może obsługiwać drzwi na dwa różne sposoby: tryb zamka i tryb emulacji
czytnika karty. Każdy z tych trybów wymaga innego łączenia przewodów (omówienie poniżej).

Tryb zamka
W tym trybie czytnik dłoni działa jak inteligentne urządzenie kontroli dostępu i decyduje
o otwarciu zamka drzwi wysyłając informację bezpośrednio do przekaźników drzwiowych
lub do kontrolera. Monitoruje również stan drzwi. Decyzja o otwarciu drzwi podejmowana
jest przez czytnik pod warunkiem pozytywnej weryfikacji. Można nadać użytkownikom prawo
dostępu ograniczone do określonych godzin lub dni.
Wejścia i wyjścia:
•
•
•
•
•

Wyjście zamka
2 dodatkowe wejścia i 3 programowalne wyjścia dla alarmów i innych kontrolerów
Wejście stanu drzwi
Wejście „prośby o wyjście”
Wejście czytnika karty typu magnetycznego lub Wiegand
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Wyjście zamka i wyjścia dodatkowe są typu „otwarty kolektor”, łączą się do ziemi
gdy są aktywowane. Przekaźniki lub urządzenia połączone z zamkiem oraz wyjścia dodatkowe nie
mogą mieć poboru prądu większego niż 0,1 A (Dodatek 1 – Schemat łączenia w trybie zamka).
Tryb emulacji czytnika kart
W trybie czytnika kart, czytnik HandKey II wysyła na wyjściu informację w formacie
czytnika kart. Gdy użytkownik zostaje pozytywnie zweryfikowany, czytnik wysyła numer karty
(numer identyfikacyjny) do panelu kontrolnego. Dzięki trybowi emulacji czytnika karty można
czytnik dłoni łatwo i szybko zintegrować z istniejącym już systemem kontroli dostępu,
pod warunkiem, że okablowanie jest w dobrym stanie i jest to kabel grubości 22 lub większej.
U W A G A : Standardowy format emulacji to 26 bit Wiegand, wykorzystujący 8-bitowy kod
urządzenia. Inne formaty są również dostępne, np. ABA, kod paskowy 3 z 9, i inne.
W sprawie formatów innych niż 26 bit Wiegand skontaktuj się z fabryką.
Numer ID może być wpisywany z klawiatury lub pobierany z zewnętrznego czytnika karty.
Jeżeli numer ID pobierany jest przez czytnik karty, to czytnik dłoni odbiera dane karty i porównuje
je z danymi przechowywanymi. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, czytnik dłoni przesyła dane karty
do panelu kontrolnego. W przypadku, gdy numer ID jest wpisywany na klawiaturze, czytnik dłoni
prześle go do panelu kontrolnego w formacie karty, dodając wcześniej zaprogramowany kod
urządzenia. W trybie emulacji czytnika karty dostępne są dwa dodatkowe wejścia i dwa dodatkowe
wyjścia. Wyjścia dodatkowe są programowalne przez użytkownika, można je aktywować
w przypadku zdarzeń takich jak próba sabotażu czy odrzucenie numeru ID (Dodatek 1 – Schemat
łączenia w trybie emulacji czytnika kart).
3. Komunikacja i praca w sieci
Czytnik dłoni może być skonfigurowany na trzy sposoby:
• Pojedynczy
• Sieć czytników
• Sieć czytników z komputerem
Każda z tych konfiguracji sieciowych może wykorzystywać zarówno tryb zamka jak i tryb emulacji
czytnika kart.
Pojedynczy czytnik
Jeżeli instalujesz pojedynczy czytnik jako samodzielne stanowisko, nie potrzebne jest
okablowanie komunikacyjne do innych czytników lub komputera. konieczne jest jedynie
podłączenie zasilania i wyjść kontrolnych. Czytnik posiada wyjście dla drukarki (RS-232),
umożliwiające wydruk zdarzeń.
Sieć czytników (typ „master-remote”)
Można połączyć ze sobą do 32 czytników dłoni w sieci 4-przewodowej RS-485 (RS-422).
Potrzebny jest kabel 22 lub grubszy, dwie skręcone pary, ekranowany. Przewody muszą
tworzyć sieć typu „daisy chain” (układ szeregowy) od czytnika do czytnika i nie mogą
przekraczać całkowitej długości 1220 metrów. Sieć typu „master-remote” wymaga wpisania się
użytkownika do czytnika „master” (głównego). Jego zadaniem jest rozprowadzenie wzorów dłoni,
numerów ID i ewentualnych ograniczeń czasowych do pozostałych czytników. Usunięcie
użytkownika z czytnika „master” oznacza jego usunięcie z wszystkich pozostałych czytników.
Drukarka podłączona do czytnika „master” będzie drukowała transakcje z wszystkich czytników
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w sieci. Taka sieć najlepiej działa w trybie emulacji czytnika karty i przy ilości użytkowników nie
przekraczającej 500 osób. (Dodatek 1 – Schemat sieci typu „master-remote”.)
Sieć czytników z komputerem
W takiej sieci może pracować wiele czytników dłoni podłączonych do komputera PC.
Program HandNet for Windows (RSI numer HN-300) umożliwia monitorowanie stanu drzwi
i różnych alarmów w czasie rzeczywistym. Komputer może monitorować ponad 1000 czytników
jednocześnie. Można stworzyć nieskończoną liczbę stanowisk ( każde do 32 czytników). Czytniki
raportują wszystkie transakcje do komputera. Program HandNet for Windows rejestruje i wyświetla
różne raporty. Zarządza również w sposób automatyczny wzorami dłoni, dzięki czemu użytkownicy
mogą wpisywać się do dowolnego czytnika w systemie, a komputer rozprowadzi wzór dłoni
do wszystkich czytników w sieci. Ograniczenie dostępu może dotyczyć czasu lub czytnika.
(Dodatek 1 – Schemat sieci z komputerem.)
Najczęściej sieć czytników połączona jest z komputerem poprzez RS-485 (RS-422).
Potrzebny jest kabel 22 lub grubszy, dwie skręcone pary, ekranowany. Przewody muszą
tworzyć sieć typu „daisy chain” (układ szeregowy) od czytnika do czytnika i do komputera.
Całkowita długość nie może przekroczyć 1220 m. Sieć wymaga, aby komputer miał konwerter
z RS-485 (422) na RS-232 (produkt RSI numer DC-101).
Program HandNet for Windows pozwala na programowanie większości ustawień czytników
bezpośrednio z komputera. Jednak każdy czytnik w sieci wymaga ustawienia adresu. Adresy
czytników mogą się powtarzać, ale tylko w odniesieniu do różnych stanowisk. Na czytniku również
ustawia się język wyświetlania i format daty.
Modemy
Dla czytników dłoni dostępny jest wewnętrzny modem 14,4 bps typu „answer only”
(modem połączeniowy tylko z odbiorcą). Jest on przeznaczony do pracy z systemami
telefonicznymi Stanów Zjednoczonych. Przewody stanowiska powinny odpowiadać standardom
przewodów telefonicznych i kończyć się przy czytniku typowym gniazdkiem telefonicznym RJ 11.
Każdy czytnik z modemem ma 30-centymetrowy kabel do połączenia między gniazdkiem
telefonicznym a modemem. Modemy mogą być łączone w sieć z czytnikami (do 31) poprzez RS485 (Dodatek 1 – Schemat sieci z komputerem).
Ethernet
Czytnik dłoni może zawierać wewnętrzny moduł komunikacji w sieci Ethernet, typu
TCP/IP. Przewody muszą spełniać wymagania 10BaseT. Najczęściej przewody sieci kończą się
przy czytniku standardowym gniazdkiem modułowym RJ45. Kabel do połączenia gniazdka
z urządzeniem nie jest dostarczany wraz z tą opcja. Wpisywanie adresu IP i Gateway odbywa się na
czytniku w menu SET SERIAL. Do Ethernetu można również podłączyć dodatkowe urządzenia
przez RS-485 (RS-422). Do czytnika z modułem Ethernet można podłączyć do 31 urządzeń
(Dodatek 1 – Schemat sieci z komputerem).
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4. MONTAŻ CZYTNIKA HANDKEY II
Wybierz miejsce dla czytnika zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w rozdziale omawiającym planowanie instalacji.
1. Przygotuj płytkę ścienną do zamontowania na ścianie.
W tym czasie czytnik powinien znajdować się w miejscu
zabezpieczającym go przed kurzem i pyłem z wiercenia
otworów.
2. Oznacz punkt na wysokości 123 cm od podłogi.
3. Wbij mały gwoździk w ścianę w oznaczonym miejscu i
zawieś płytkę korzystając z otworu oznaczonego na
rysunku jako NOTCH. Sprawdź, czy płytka jest ustawiona
poziomo i przytrzymaj taśmą.
4. W przypadku twardszych ścian, gdy nie da się wbić
gwoździa, przyłóż płytkę do ściany jak w punkcie 3
i przymocuj taśmą.
5. Potraktuj płytkę jak szablon i zaznacz miejsca wiercenia
otworów na śruby.
Jeśli chcesz ukryć przewody pod płytką, obrysuj jej brzegi na ścianie i na tej powierzchni
prowadź przewody. Jeśli chcesz prowadzić przewody w rurkach osłonowych, zaznacz dwa otwory
po prawej stronie płytki ( CONDUIT CLAMP HOLES). Rurka kablowa powinna mieć przekrój
½ cala (1,27 cm).
6. Usuń płytkę i gwóźdź, przygotuj ścianę do montażu.
Ściany działowe (puste w środku):
Korzystaj z dostarczonych elementów do montażu – dwie śruby do otworów górnych i trzy
do dolnych. Zostaw trochę miejsca na przewody.
Ściany betonowe:
W przypadku ścian betonowych należy stosować kołki rozporowe. Wywierć otwory o
średnicy ¼ cala (0,63cm) i o 6 mm dłuższe niż długość śruby. Jeśli przewody mają być prowadzone
w rurkach osłonowych na powierzchni, przygotuj dwa dodatkowe otwory. Rurka kablowa powinna
się kończyć pomiędzy dwoma otworami.
7. Teraz można łączyć przewody.
- Poluzuj trzy dolne śruby tak, aby wysunęły się
na ok. 3 mm.
- Wyjmij czytnik z kartonu i zawieś na trzech
dolnych śrubach. Dokręć śruby. Chroń czytnik
przed pyłem i uszkodzeniami.
- Podłącz przewody do szyny zaciskowej i złącz
czytnika ( patrz tabela poniżej ). W Dodatku
1 znajdziesz schemat typowego łączenia
przewodów.
- Jeśli trzeba zmień ustawienia sieciowe
przełączników DIP (omówienie na następnej
stronie).
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SZYNA ZACISKOWA 1
1 WEJŚCIE 12 VDC + (PLUS)
2 WEJŚCIE 12 VDC – (MINUS)
3 KOMUNIKACJA RS-485 (422) RT4 KOMUNIKACJA RS-485 (422) RT+
5 KOMUNIKACJA RS-485 (422) TX6 KOMUNIKACJA RS-485 (422) TX+
SZYNA ZACISKOWA 2
7 PROŚBA O WYJŚCIE
8 UZIEMIENIE
9 WEJŚCIE PRZEŁĄCZNIKA DRZWI
10 UZIEMIENIE
11 WEJŚCIE DODATKOWE 1
12 UZIEMIENIE
13 WEJŚCIE DODATKOWE 2
14 UZIEMIENIE

SZYNA ZACISKOWA 3
15 +5VDC @ 400 MA MAX. WYJŚCIE NA
ZEWNĘTRZNY CZYTNIK KART
16 WEJŚCIE D0/DANE CZYTNIKA KART
17 WEJŚCIE D1/ZEGAR CZYTNIKA KART
18 UZIEMIENIE CZYTNIKA KART
19 WYJŚCIE ZAMKA / DANE 1
20 UZIEMIENIE
21 DODATKOWE WYJŚCIE 0 / DANE 0
22 UZIEMIENIE
23 DODATKOWE WYJŚCIE 1
24 UZIEMIENIE
25 DODATKOWE WYJŚCIE 2
26 UZIEMIENIE

Rozmieszczenie elementów czytnika

5. USTAWIANIE PRZEŁĄCZNIKÓW DIP
W systemie sieciowym konieczne jest ustawienie
przełączników DIP, co zapewnia prawidłową
komunikację w sieci. Przełączniki te kontrolują:
- Typ komunikacji, 4-przewodowy RS-485 (RS422) lub RS-485
- Zakończenie linii.
Przełącznik 3 – Metoda komunikacji
OFF – 4 przewody RS-485 (RS-422)
ON – 2 przewody RS-485
Zalecane jest ustawienie domyślne. Wszystkie
egzemplarze w sieci muszą mieć to samo ustawienie. 4przewodowy RS-485 jest wymagany dla instalacji z
programem HandNet for Windows. (Starsze systemy
wykorzystywały komunikację dwuprzewodową RS-485.)
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Przełącznik 1 i 2 – Koniec linii (EOL)
OFF – Nie na końcu sieci
ON – Na końcu sieci (EOL)
Oba przełączniki muszą być zawsze ustawione
jednakowo.
Domyślną pozycją jest OFF. Kiedy czytnik jest na
końcu sieci (koniec linii), przełączniki 1 i 2 powinny być
ustawione w pozycji ON. Są zawsze dwa końce w każdej
sieci łączonej szeregowo, więc są również tylko dwa
czytniki z przełącznikiem ustawionym na ON.
Pamięć
Ustawienie domyślne (4 i 5 off) zachowuje pamięć.
Żeby wymazać pamięć użytkowników i zresetować
ustawienie do fabrycznego (total reset), ustaw
przełączniki 4 i 5 na ON, i odłącz, a następnie podłącz
ponownie zasilanie. Żeby przejść do ustawień
fabrycznych
bez
wymazywania
bazy
danych
użytkowników, przełącznik 4 ustaw na ON, odłącz,
a następnie podłącz ponownie zasilanie.
U w a g a : Jeśli resetujesz pamięć, pamiętaj by ustawić przełączniki 4 i 5 na OFF zanim
czytnik wróci do pracy.
Teraz możesz domknąć górną część czytnika i zamknąć na klucz (przy użyciu specjalnego
klucza dostarczonego wraz z czytnikiem). Na rysunku widoczne jest miejsce zamknięcia,
oznaczone jako LOCK.
Podłączanie zasilania
Poproś pomocnika, by włączył zasilanie. Ekran powinien się
zaświecić i po paru sekundach powinieneś zobaczyć napis:
Jeżeli ekran pozostaje pusty,
sprawdź zasilanie.

READY
(TIME) (DATE)
Programowanie czytnika
Czytnik programuje się poprzez menu poleceń. Pełny zestaw
menu przedstawiony jest w tabeli poniżej.

Ustawianie menu rozpoczyna się od SETUP MENU.
U w a g a : Zwróć uwagę na domyślne hasła dla każdego menu.
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6. STRUKTURA TRYBU POLECEŃ
Zabezpieczenie

Wpisywanie się

Zarządzanie

Ustawianie

Obsługa

HASŁO
DOMYŚLNE 5

HASŁO
DOMYŚLNE 4

HASŁO
DOMYŚLNE 3

HASŁO
DOMYŚLNE 2

HASŁO
DOMYŚLNE 1

Poziom
weryfikacji 5

Poziom
weryfikacji 4

Poziom
weryfikacji 3

Poziom
weryfikacji 2

Poziom
weryfikacji 1

SET USER DATA

ADD USER

LIST USERS

SET LANGUAGE

CALIBRATE

SET TZ TABLE

ADD REMOVE
USER

DATA FRM
NETWORK*
DATA TO
NETWORK*

SET DATE FORMAT

STATUS DISPLAY

SET TIME & DATE

NETWORK STATUS*

REJECT
THRESHOLD
SET PASSWORDS

SET ADDRESS

CLEAR MEMORY

SET ID LENGTH

SPECIAL ENROLL

SET OUTPUT MODE
SET FACILITY
LOCK/SHUNT TIME
AUX OUT CONTROL
SET READER MODE
SET SERIAL
SET DURESS CODE
PRINT OPTIONS
SET BEEPER

* Pojawia się wyłącznie w czytnikach zaprogramowanych jako „master”.

Aby wejść do menu poleceń, naciśnij
CLEAR + ENTER jednocześnie.
Następnie wpisz hasło domyślne, którym dla menu ustawień jest 2.

7. KORZYSTANIE Z MENU POLECEŃ
W TYM PUNKCIE INSTALACJI ZAKŁADAMY, ŻE NIKT NIE JEST WPISANY DO
CZYTNIKA.
Aby dostać się do menu poleceń wciśnij klawisze CLEAR i ENTER równocześnie.
Jeśli nikt nie jest wpisany pojawi się napis:
ENTER PASSWORD
?:
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Wpisz hasło domyślne, którym dla SETUP MENU jest 2, a następnie wciśnij ENTER lub #.
Pojawi się pierwsze polecenie w menu SETUP, tj. SET LANGUAGE (USTAW JĘZYK):
SET LANGUAGE
* NO
YES #

Gratulacje! Znalazłeś się w menu SETUP!
Jeśli pojawi się problem, wynikający z tego, że ktoś już jest wpisany do czytnika i wyświetli się
napis READY (GOTOWY),
READY
*:
będziesz musiał wyczyścić czytnik ze wszystkich wpisów. Resetowanie pamięci omówione jest na
stronie 7. Można też zrobić inaczej. Jeśli osoba wpisana jest w pobliżu, może wpisać swój numer
identyfikacyjny i położyć rękę na blacie. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, LCD wyświetli napis
ENTER PASSWORD.

YES – ustawianie parametru
NO – przejście do następnego polecenia
Aby wyjść z menu poleceń wystarczy wcisnąć dowolny klawisz numeryczny (0 do 9)
Ogólne zasady poruszania się po menu poleceń
•
•
•

Wciśnięcie YES (#) pozwala na ustawienie danego parametru
Wciśnięcie NO (*) powoduje przejście do następnego polecenia. Po osiągnięciu ostatniego
polecenia w menu, NO przywróci polecenie pierwsze.
Żeby wyjść z menu poleceń wystarczy przejść do polecenia zawierającego wybór NO YES i
wcisnąć dowolny klawisz numeryczny (0 do 9).
XXXXXXXXXXXX
YES #
* NO

+ 5 = WYJŚCIE

8. POLECENIA MENU SETUP
Menu SETUP zawiera polecenia, które muszą być ustawione przed przystąpieniem do wpisywania
użytkowników. Szczegółowy opis znajduje się w następnym rozdziale.
!"Set Language (Ustaw język)
!"Set Date Format (Ustaw format daty)
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Oba te polecenia umożliwiają dostosowanie czytnika do potrzeb danego kraju.
!"Set Time and Date (Ustaw czas i datę)
W czytnikach nie pracujących w sieci z komputerem ważne jest ustawienie czasu i daty.
Czytniki pracujące w sieci z komputerem będą otrzymywały czas i datę z komputera.
!"Set Address (Ustaw adres)
To polecenie należy opuścić w przypadku konfiguracji pojedynczego czytnika.
W przypadku sieci każdy czytnik musi mieć swój niepowtarzalny adres.
!"Set ID Length (Ustaw długość numeru ID)
Ustawienie długości numeru identyfikacyjnego umożliwia zredukowanie liczby
wstukiwanych cyfr do niezbędnego minimum.
!"Set Output Mode (Ustaw tryb wyjścia)
Możliwe są dwa tryby wyjścia:
• Lock and AUX (tryb zamka) – dla czytników funkcjonujących jako kontrolery
drzwi.
• Card Reader Emulation (tryb emulacji czytnika kart).
Wybierz tryb, który jest ci potrzebny.
!"Set Facility (Ustaw kod urządzenia)
Niepotrzebne w trybie zamka. W trybie emulacji czytnika kart kod urządzenia ustawia się,
gdy numery ID mają być wpisywane na klawiaturze.
!"Set Lock and Shunt (Ustaw zamek i alarm)
Polecenie nie używane w trybie emulacji czytnika kart. W trybie zamka potrzebne do
ustawiania czasu uruchomienia zamka i alarmu.
!"Aux Out Control (Kontrola wyjść dodatkowych)
Wyjścia dodatkowe mogą być wykorzystane do obsługi różnych zdarzeń. Menu pozwala na
przypisywanie wyjściom różnych zdarzeń oraz na ich wymazywanie. W trybie zamka
dostępne są wszystkie trzy wyjścia dodatkowe. W trybie emulacji czytnika kart dostępne są
dwa wyjścia – 1 i 2.
!"Set Reader Mode (Ustaw tryb czytnika)
Polecenie to nie jest używane w konfiguracji pojedynczego czytnika lub sieci z
komputerem. Polecenie to potrzebne jest, gdy czytniki tworzą sieć bez komputera. Wówczas
jeden z nich musi być ustawiony jako „master”.
!"Set Serial
Tu ustawia się szybkość transmisji danych w komunikacji sieciowej i wyjście drukarki.
Domyślna szybkość transmisji danych to 9600 bps. Jeżeli czytnik jest podłączony do
komputera poprzez port RS-232 czytnika, szybkość transmisji danych ustaw korzystając z
polecenia SET SERIAL. Dla modeli Ethernetowych przy pomocy tego menu ustaw adres
TCP/IP oraz przejście (Gateway).
!"Set Duress Code, Printer Options, Beeper
(Ustaw kod Duress, opcje drukarki, biper)
Te polecenia omówione są w części szczegółowej.
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9. SZCZEGÓŁOWY OPIS KORZYSTANIA Z MENU SETUP
Ustaw język
Językiem domyślnym jest język
angielski.
Dostępne języki:
Japoński
Francuski
Włoski
Hiszpański
Niemiecki
Rosyjski
Indonezyjski Portugalski
Wciśnij # żeby wyjść z
ustawienia domyślnego.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER
PASSWORD

Ustawienie domyślne to format
amerykański MM/DD/YY.
Dostępne formaty daty:
mm/dd/yy
dd-MMM-yy
dd-mm-yy
dd/mm/yy
mm-dd-yy
MMM dd, yy
ddMMMyyyy

2

#

SET LANGUAGE
* NO
YES #

#

ENGLISH
*NO/#YES ?:

* (przewijanie)

(JĘZYK)
* NO
YES #

Ustaw format daty

CLEAR + ENTER

(SET LANGUAGE)
*NO/#YES ?:

SET DATE FORMAT
* NO
YES #

mm/dd/yy
* NO
YES#
SET DATE FORMAT
* NO
YES #

#

* do nast. polecenia
5 wyjście

#

* (przewijanie) #
* nast. polecenie
5 wyjście

Wciśnij # , żeby wyjść z
ustawienia domyślnego.
Poszukaj wybranego formatu i
wciśnij #.
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Ustaw czas i datę
Przykład: Ustaw czas i datę na
09.10.2001 godz. 14:45.

READY
(CZAS) (DATA)
ENTER PASSWORD

*

SET DATEFORMAT
* NO
YES #

*

SET TIME & DATE
* NO
YES #

#

MONTH MM ?

Ustaw dzień.

Czas ustawiaj w formacie 24godzinnym (tj. 14:45, a nie
2:45 po południu).

2

SET LANGUAGE
* NO
YES #

Ustaw miesiąc.

Ustaw rok.

CLEAR + ENTER

#

1

0

#

DAY DD ?

0

9

#

YEAR YY ?

0

1

#

1

4

#

4

5

#

HOUR HH ?

MINUTE MM ?

•

nast. polecenie

SET TIME & DATE
* NO
YES #

5

wyjście
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Ustaw adres czytnika
UWAGA: Każdy czytnik
pracujący w sieci typu „master
– remote” lub z komputerem
musi mieć swój niepowtarzalny
adres. Możesz ustawić adres od
0 do 254 (255 zarezerwowany
jest dla czytnika „master”).
Wciśnij * kilka razy, żeby
ominąć wcześniejsze polecenia i
dojść do polecenia SET
ADDRESS.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER PASSWORD

SET LANGUAGE
* NO YES #

SET ADDRESS
* NO YES #
Przykład: Zmień adres
domyślny 0 na 2.

RDR ADD IS 0
NEW ?

CLEAR + ENTER

2

#

* (przewijanie)

#

2

#

SET RDR ADDRESS
* NO
YES #
Ustaw długość numeru ID
Z polecenia tego korzystaj
wtedy, gdy wszystkie numery ID
są tej samej długości, albo
ustaw długość numeru według
najdłuższego. Użytkownicy z
krótszymi numerami będą
musieli po wpisaniu swojego
numeru wcisnąć klawisz #.
W przypadku pobierania
numeru z czytnika karty a nie z
klawiatury, polecenie to można
opuścić.

SET ID LENGTH
* NO YES #

LENGTH IS 11
NEW ?

SET ID LENGTH
* NO
YES #

#

4

#

* nast. polecenie
5

wyjście

Przykład: Ustaw długość
numeru ID na 4-cyfrowy.
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Ustaw tryb wyjścia na tryb
zamka
Tryb zamka jest ustawieniem
domyślnym.
Z polecenia SET OUTPUT
MODE korzystaj wtedy, gdy
chcesz zmienić ustawienie, np. z
trybu zamka na tryb emulacji
czytnika kart.
Wyjście zamka zwiera się do
masy, gdy weryfikacja
użytkownika jest pozytywna.
Wyjście dodatkowe 0 zwiera się
do masy, gdy ustawione jest w
poleceniu AUX OUT
CONTROL.
Sprawdź schemat łączenia
zamka i wyjść dodatkowych
znajdujący się w Dodatku.
UWAGA: Obciążenie na
wyjściach zamka i dodatkowych
nie może przekraczać 0,1 A max.
Nie podłączaj tych wyjść
bezpośrednio do zamków
elektrycznych.

READY
(CZAS) (DATA)

CLEAR + ENTER

ENTER
PASSWORD

2

#

2
SET LANGUAGE
* NO YES #

* (przewijanie)

SET OUTPUT
MODE

#

FOR LOCK & AUX.
* NO
YES #

#

SET OUTPUT
MODE

*
5

nast. polecenie
wyjście
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Ustaw tryb wyjścia na emulację
czytnika kart
UWAGA: Domyślne wyjścia
zacisków 19 i 21 to zamek i
wyjście dodatkowe. Muszą one
być programowane na format
czytnika kart (26 bit Wiegand).
Zaciski 19 i 21 (szyna
zaciskowa 3) stają się wyjściami
danych. Wygląda to
następująco:
Wyjście
Wiegand
P. mag.
Kod pas.

Zacisk19
Dane 1
Zegar
nie używ

Zacisk21
Dane 0
Dane
Dane

Zacisk 20 to uziemienie.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER PASSWORD

SET LABGUAGE
* NO
YES #

SET OUTPUT
MODE
* NO

YES #

FOR LOCK & AUX.
* NO YES #

FOR CARD RDR
OUT
SET OUTPUT
MODE
* NO

YES #

CLEAR + ENTER

2

#

* (przewijanie)

#

*

#
* nast. polecenie
5

wyjście
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Ustaw kod urządzenia
READY
(CZAS) (DATA)
UWAGA: Z tego polecenia
korzystaj wyłącznie gdy
używana jest funkcja CARD
READER OUTPUT w formacie
Wiegand.
Jeśli korzystasz z formatu
Wiegand i numer
identyfikacyjny wpisywany jest z
klawiatury, musisz ustawić kod
stanowiska (site code). Bez
niego panel kontrolny nie
udzieli dostępu użytkownikom
danego czytnika HandKey II.
Przykład: Ustaw kod urządzenia
na 125.

CLEAR + ENTER

ENTER
PASSWORD

2

SET LANGUAGE
* NO YES #

* (przewijanie)

SET FACILITY
* NO YES #

SITE CODE : 50
NEW ? :

SET FACILITY
* NO
YES #

#

#

1

2

5

*
5

nast. polecenie
wyjście
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Ustaw czas dla zamka i
alarmu
UWAGA: Z tego polecenia
korzystaj tylko wtedy, gdy
wyjście jest ustawione na LOCK
& AUXILIARY.

„Czas zamka”(„Lock time”) to
czas (w sekundach), przez który
zamek pozostaje otwarty po
pozytywnej weryfikacji.
„Czas zwłoki” („Shunt time”)
to opóźnienie, z jakim czytnik
wysyła informację o alarmie do
komputera lub do wyjścia
dodatkowego, gdy styki drzwi
zostają otwarte.
Zamknięcie styków
przełącznika drzwiowego
kończy czas zamka i czas
opóźnienia alarmu.
Przykład: Ustaw czas zamka na
7 sekund, a czas zwłoki na 12.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER
PASSWORD

SET LANGUAGE
* NO YES #

LOCK/SHUNT
TIME
* NO

2

#

*

(przewijanie)

#

YES #

LOCK IS 5 SEC.
NEW TIME ? :

SHUNT IS 10 SEC.
NEW TIME ? :

LOCK/SHUNT
TIME
* NO

CLEAR + ENTER

YES #

7

#

1

2

#

*

następne polecenie

5

wyjście
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Ustaw kontrolę wyjść
dodatkowych
Wyjścia dodatkowe 1 i 2 mogą
być tak ustawione, że będą
uruchamiane z wejść
przedstawionych poniżej.
Instrukcje po prawej stronie
przedstawiają zastosowanie
strefy czasu. Pozostałe
polecenia wymagają
odpowiedzi YES lub NO.
Wyjście dodatkowe 0 może być
ustawione tylko wtedy, gdy
czytnik jest w trybie LOCK &
AUX.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER
PASSWORD

SET LANGUAGE
* NO YES #

AUX OUT
CONTROL
* NO

YES #

AUX OUT
CONTROL

CLEAR + ENTER

2

#

* (przewijanie)

#

0

AUX 0/1/2 ?

AUX SET BY
TIME ZONE (61) ?
:
AUX CLEARED BY :
TIMER (5)

VALID ACCESS
(Y#) ? :

ENTER

ENTER

* następne polecenie

AUX OUT
CONTROL
* NO

ENTER (przewijanie)

YES #

5 wyjście
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Ustaw tryb czytnika
Czytniki w konfiguracji
pojedynczej zostaw w trybie
REMOTE.
Możesz zainstalować do 32
czytników w sieci bez
komputera. Pierwszy czytnik w
sieci trzeba ustawić jako
„master”. Pozostałe czytniki w
sieci pozostawiamy w trybie
„remote” (ustawienie
domyślne).
Czytnik „master” służy do
wpisywania się użytkowników
i programowania danych.
Automatycznie przekazuje
informacje do pozostałych
czytników w sieci. Czytnik
„master” może też być
wykorzystany jako kontroler
drzwi.
Wciśnij #, żeby ustawić
czytnik jako „master”, lub *,
żeby zostawić jako „remote”.
UWAGA: Gdy czytnik
„remote” znajduje się w sieci,
musi mieć nadany adres.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER PASSWORD

SET LANGUAGE
* NO
YES #

SET READER
MODE
* NO

YES #

TO MASTER
* NO
YES #

SET RADER MODE
* NO
YES #

CLEAR + ENTER

2

#

*

( przewijanie )

#

# lub * (remote)

* następne polecenie
5 wyjście
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Ustaw porty
Ustaw szybkość przesyłania
danych dla portów RS-485/422
i RS-232 tak, aby pasowała do
szybkości innych czytników,
komputera lub drukarki.
Szybkość 9600 jest odpowiednia
dla większości zastosowań.
Jeśli czytniki mają się
komunikować z komputerem,
potrzebny jest konwerter RS232-RS-485/RS-422 (Model RSI
DC-101C).

READY
* NO
YES #

CLEAR + ENTER

ENTER
PASSWORD

2

SET LANGUAGE
* NO
YES #

* ( przewijanie)

#

SET SERIAL
* NO YES #

#

Set RS-485/422
* NO
YES #

#

Sieci czytników komunikują się
poprzez RS-485/422.
UWAGA: Czytniki z adapterem
sieci Ethernet wymagają adresu
IP i bramy (gateway) w
formacie „dziesiętnym
punktowym”. Jeśli brama nie
jest używana, wpisz 0.0.0.0 .

9600 baud
* NO YES #

Set RS-232
* NO YES #

USE RS-232 FOR
0 – PRINTER
1 - HOST

SET SERIAL
* NO YES #

# ( domyślne )
* ( inna szybkość )
# ( domyślne )
* ( inna szybkość )
5 ( wyjście )
0 (drukarka)
1 (komputer)

* nast. polecenie
5 wyjście
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Ustaw kod Duress
Tryb DURESS (przymus)
pozwala użytkownikom na
wpisanie dodatkowej cyfry
na początku swojego
numeru PIN, co stanowi
cichy alarm (wykorzystuje
wyjście dodatkowe).
Przykład: Ustaw kod Duress
na cyfrę 9.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER
PASSWORD

SET LANGUAGE
* NO
YES #

UWAGA: Ta funkcja działa
tylko wtedy, gdy wpisywanie
numeru ID odbywa się
poprzez klawiaturę (a nie z
czytnika kart).

SET DURESS
CODE

Żeby zadziałała funkcja
Duress, musisz ustawić
następujące elementy:

DURESS CODE
(*) :

-

-

Ustawić wyjście
dodatkowe na Duress.
Pozostawić domyślną
długość numeru ID (10
cyfr). To wymaga, aby
użytkownik wpisywał # po
wpisaniu numeru PIN.
Kod Duress będzie
wpisywany jako pierwsza
cyfra (przed numerem
PIN ).
Nie przypisuj nikomu
numeru ID
zaczynającego się na
cyfrę ustaloną jako kod
DURESS.

* NO

YES #

SET DURESS
CODE
* NO

YES #

CLEAR + ENTER

2

#

* (przewijanie)

#

9

#

* nast. polecenie
5 wyjście
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Ustaw opcje drukarki
Drukarka podłączona do
czytnika dłoni drukuje
wszystkie wydarzenia w czasie
rzeczywistym. Ważny dostęp
jest najczęściej drukowanym
zdarzeniem. Aby drukować
tylko zdarzenia wyjątkowe
(nieważny dostęp, zmiana
trybu polecenia, itp.) ustaw
VALID ACCESS na „NO”.
UWAGA: Drukarka
podłączona do portu RS-232
drukuje zdarzenia w czasie
rzeczywistym.

READY
(CZAS) (DATA)

CLEAR + ENTER

ENTER
PASSWORD

2

SET LANGUAGE
* NO
YES #

* (przewijanie)

PRINT OPTIONS
* NO YES #

#

VALID ACCESS
(Y#)

* (NO) lub # (YES)

PRINT OPTIONS
* NO YES #
Wyłącz biper

#

* nast. polecenie
5 wyjście

HandKey II ma dźwiękową
sygnalizację przy każdym
naciśnięciu klawisza i przy
weryfikacji.
Dzięki funkcji SET BEEPER
możesz wyłączyć sygnalizację
dźwiękową.
Wciśnij #, żeby wyłączyć
biper, a * , żeby pozostawić
włączony.
(Gdy biper będzie wyłączony,
to w tej funkcji na
wyświetlaczu pojawi się napis
TURN BEEPER ON. Żeby go
włączyć, trzeba wcisnąć # .)

SET BEEPER
* NO YES #
TURN BEEPER
OFF *NO/#Y ?:
SET BEEPER
* NO YES #

#
*
* powrót do pierwszego
polecenia, 5 wyjście
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10. WPISYWANIE PIERWSZEJ OSOBY
Przykład: Wpisz pierwszą
osobę z numerem
identyfikacyjnym 123.
Podczas wpisywania, na
wyświetlaczu pojawi się
prośba o położenia ręki na
blacie (co najmniej
trzykrotnie).
Prawidłowe położenie ręki:
- Oprzyj cztery palce prawej
ręki na blacie i przesuń
płasko do przodu tak, aby
bliższy wysoki kołek
znalazł się miedzy nasadą
palca wskazującego i
środkowego.
- Kiedy już nie możesz
przesunąć ręki bardziej do
przodu, przyciśnij palce do
odpowiadających im
kołków i patrz na diody
kontrolne przy rysunku
dłoni. Zgasną, jeśli ręka
leży prawidłowo.
Utrzymywanie się
świecenia którejś diody
oznacza, że dany palec nie
dotyka kołka.

Pierwsza wpisana osoba jest
jedyną osobą mającą dostęp do
menu poleceń, dopóki nie
wpiszą się inne osoby.

READY
(CZAS) (DATA)

ENTER
PASSWORD

ADD USER
* NO YES #

ENTER ID

CLEAR + ENTER

4

#

#

1

2

3

PLACE HAND
1/3

połóż dłoń

REMOVE HAND

zabierz dłoń

PLACE HAND
2/3

#

połóż dłoń

REMOVE HAND

zabierz dłoń

PLACE HAND
3/3

połóż dłoń

123
USER
ENROLLED

(użytkownik wpisany)

ADD USER
* NO YES #

*
5
#

nast. polecenie
wyjście
następna osoba
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11. DANE TECHNICZNE
Wielkość:
Zasilanie:
Ciężar:
Czas weryfikacji:
Zachowanie w pamięci:
Bufor transakcji:
Długość numeru ID:
Szybkość transmisji danych:
Komunikacja:
Pojemność użytkowników:
Wejście czytnika kart:
Wyjście czytnika kart:
Kod Duress:
Kontrola drzwi:
Monitorowanie alarmów:
Monitorowanie zdarzeń:
Wejście czytnika kart:
Wyjście czytnika kart:
Strefy czasu:
Wyjścia dodatkowe:

22,3 cm szerokość
29,6 cm wysokość
21,7 cm głębokość
12-24 VDC lub 12-24 VAC 50-60 Hz, 7 W
2,7 kg
1 sek. lub mniej
5 lat przy standardowej baterii litowej
5187 transakcji
1 do 10 cyfr
300 – 28,8 K bps
RS-232, RS-485 – 4 przewody (RS-422) D1, D0
z uziemieniem
512 użytkowników, rozszerzalne do 32512
Proximity, Wiegand, pasek magnetyczny, kod paskowy
Wiegand, pasek magnetyczny i opcjonalnie
kod paskowy 3/9
1 cyfra początkowa, definiowalna
wyjście zamka do ziemi, 100 mA maksimum
Sabotaż, przełącznik drzwiowy, Duress
Nieważny dostęp, wyłamanie TZ, odrzucenie ID,
„ponów próbę”, brak zasilania
Wiegand, pasek magnetyczny,
czytnik kodu paskowego RSI
26 bit Wiegand standard, ścieżka 2 paska
magnetycznego ABA,
kod paskowy 3/9
2 ustalone, 60 programowalnych,
w sumie 62 definiowalne
3, definiowalne, otwarty kolektor (przełącza się
do ziemi)

Zalecane źródło zasilania na Europę:
Ault Inc.
7300 Boone Ave. North
Minneapolis, MN 55428 USA
612-493-1900
E-mail: info@ault.com
Numer części D48-121000-A040G
230 VAC wejście 12 VDC 1 A wyjście nieregulowane
certyfikat CE, złącze # 41 typu Ault (wtyczka beczułkowa)
Windows jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Microsoft Corporation.
Przewodnik instalatora - Czytnik kształtu dłoni HK II AS 990

-27-

12. SCHEMAT SIECI TYPU "MASTER - REMOTE"

Przewodnik instalatora - Czytnik kształtu dłoni HK II AS 990
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13. SCHEMAT SIECI Z KOMPUTEREM

Przewodnik instalatora - Czytnik kształtu dłoni HK II AS 990

NO

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Góra czytnika

Przewodnik instalatora - Czytnik kształtu dłoni HK II AS 990
5
4

RS 485 RTwejście zasilania 12V DC/ minus
wejście zasilania 12V DC/ plus

NO

wejście przycisku prośby o wyjście
RS 485 TX+
RS 485 TXRS 485 RT+

22

wejście przełącznika drzwi
uziemienie

Przekaźnik wyjścia
dodatkowego

wejście dodatkowe nr 1
uziemienie

+

wejście dodatkowe nr 2
uziemienie

23

+5V DC/400mA
uziemienie

24

wyjście zamka / dane 1
uziemienie
wejście D1 / zegar czytnika kart
wejście D0 / dane czytnika kart

25

wyjście dodatkowe nr 0
uziemienie

26

wyjście dodatkowe nr 2
uziemienie
wyjście dodatkowe nr 1
uziemienie

uziemienie
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14. SCHEMAT SIECI W TRYBIE ZAMKA

Zasilacz

-

Przekaźnik zamka

NC
NO

3
2
1

23
22
21
20
19
16
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Góra czytnika

Przewodnik instalatora - Czytnik kształtu dłoni HK II AS 990

RS 485 RTwejście zasilania 12V DC/ minus
wejście zasilania 12V DC/ plus

NO

RS 485 RT+

NO

RS 485 TX-

dane 1

uziemienie

dane 0

panel kontroli
dostępu

wejście przycisku prośby o wyjście
RS 485 TX+

13

wejście przełącznika drzwi
uziemienie

14

wejście dodatkowe nr 1
uziemienie

15

wejście dodatkowe nr 2
uziemienie

+5V DC/400mA
uziemienie

17

wejście D0 / dane czytnika kart

18

wejście D1 / zegar czytnika kart

wyjście zamka / dane 1
uziemienie

24

wyjście dodatkowe nr 0
uziemienie

25

wyjście dodatkowe nr 1
uziemienie

26

wyjście dodatkowe nr 2
uziemienie

uziemienie
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15. SCHEMAT ŁĄCZENIA W TRYBIE EMULACJI CZYTNIKA KART
czytnik kart
Wiegand

uziemienie
dane 1

dane 0

+ 5 V DC (zasilanie)

Uwaga :
Dla czytników 12V DC ,
podłącz uziemienie zródła
zasilania do uziemienia
czytnika HANDKEY, a
zródło zasilania 12V DC
do czytnika kart.

NC
NO

3
2
1

