
iCode 231 / 232 / 241
בקר כניסה עצמאי משולב

קודן וקורא קרבה

דוגמאות לתכנות נפוץ:
> * 999999 # 1 0001 # 2580 # * 0001בתא2580לפתיחהקודקביעת

> * 999999 # 1 0002 # [CARD] # * 0002לתאכרטיסהוספת

> * 999999 # 4 05 # * שניות5ממסרזמןקביעת

מקוצרתכנותמדריך.1
#קוד טכנאי*כניסה לתכנות

מחדלכברירתהמוגדרטכנאיקודהוא999999

*כדי לצאת ממצב התכנות

שים לב שכדי לבצע את התכנות הבא תחילה יש להכנס לתכנות

#חדשקוד#חדשקוד0לשינוי קוד טכנאי

ספרות8עד6בןלהיותיכולטכנאיקוד

כדי להוסיף קוד משתמש
0001בתא2580לדוגמא:קוד

*999999# 1 0001 # 2580 # *

#קוד#משתמשמזהה1

כלהואPINה-.2000-ל1שביןמספרכלהואמזההמספר
ניתןששמור.1234למעט,9999ל0000ביןספרותארבע

להוסיף משתמשים ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות

#כרטיסמשתמש#הצגמזהה1להוספת משתמש בכרטיס

ניתן להוסיף כרטיסים ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות



אוPINמשתמשעבור#מזההמספר2בכרטיס.משתמשאוPINקודלמחיקת

כרטיסלהסרת#כרטיסקרא2

ניתן למחוק משתמשים ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות

#ואז לחץ עלקודהזן את ה-כדי לפתוח את הדלת בקוד

הציגו את הכרטיסכדי לפתוח את הדלת עם כרטיס

תיאור.3
קוראאוWiegandפלטשלמקשיםלוחאואחתדלתיתרב-תכליתיתעצמאיתגישהבקרתהיאהיחידה

סגסוגתבפניועמידחסוןחזק,בתיקשוכןהואקשות.בסביבותבחוץאובפניםלהתקנהמתאיםזהכרטיסים.
למיםאטומהשהיחידהכךבמלואהנטועההאלקטרוניקהמט.כסוףאובהירכסףבגימורזמיןאשראבץ,

.PIN+כרטיסאפשרותאוספרות4כרטיס,באפשרותמשתמשים2000בעדתומכתזויחידה.IP68ותואמת
EMבכרטיסיתומךהמובנההכרטיסיםקורא 125KHZ,כרטיסיMifareכוללתהיחידהמגה-הרץ.13.56של

תכונותאחורית.תאורהומקלדתWiegandפלטקצר,פלטזרםזרםמפניהגנהכוללנוספות,רבותתכונות
מקומיים,ביתולמשקיקטנותלחנויותרקלאלדלתותגישהעבוראידיאליתלבחירההיחידהאתהופכותאלה

אלא גם ליישומים מסחריים ותעשייתיים כגון מפעלים, מחסנים, מעבדות, בנקים ובתי כלא.

תכונות.4
IP68תואםלמים,עמיד

מקרה חזק נגד סגולות אבץ סגסוגת אבץ
תכנות מלא מלוח המקשים

PIN+כרטיס,PINבכרטיס,תומךמשתמשים,2000
יכול לשמש כבקר עצמאי
תאורת מקשים אחורית

Wiegandקלט חיצונילקוראלחיבור26
Wiegandפלט לבקרלחיבור26

זמן פלט דלת מתכוונן, זמן אזעקה, זמן פתיחת דלת
)30mA(מאודנמוכהחשמלצריכת

משתמשים2000עם20ms<מהירה,הפעלהמהירות
נעילת הגנת זרם הפלט קצר

קל להתקנה ולתכנות
טמפרלאנטי)LDR(אורתלוימובנהנגן

זמזם מובנה
העבודהמצבאתמציגותוירוקצהובאדום,LEDנוריות

מפרטים.5
DCמתח הפעלה 12V±10%

2000כמות משתמשים
3-6cmמרחק קריאת כרטיסים

60mA＜זרם פעיל
25±5mAזרם בהמתנה

Maxעומס מנעול 3A
Maxעומס פלט אזעקה 20A
℃60～℃45-טמפרטורת פעולה

90%RH-10%לחות תפעולית
IP68חסין מים

שניות0-99זמן ממסר דלת מתכוונן
דקות0-3זמן אזעקה מתכוונן

Wiegandממשק ויגנד 26 bit
מנעול חשמלי, לחצן יציאה, אזעקה חיצונית, קורא חיצוניחיבורי חיווט

התקנה.6
הסר את הכיסוי האחורי ממקלדת המקשים באמצעות המברג המיוחד המצורף

לכבלחורואניעצמיתהקשהלברגיםהקירעלחורים2קדח



הכניסו את משקעי הגומי שסופקו לשני החורים
הכבלחורדרךהכבלאתוהשחלברגים2עםהקירעלהיטבהאחוריהכיסויאתקבע

חבר את לוח המקשים לתושבת האחורי

חיווט.7
תאורפונקציהצבע

כפתור פעמון בקצה אחדBELL_Aורוד
כפתור פעמון לקצה השניBELL_Bכחול בהיר

D0WGירוק output D0
D1WGלבן output D1

ALARMAlarmאפור negative(alarm positive connected 12 V(+
OPENExitצהוב button one end(the other end connected GND(

D_INMagneticחום switch one end(the other end connected GND(
12V+12Vאדום + DC Regulated Power Input
GND12Vשחור - DC Regulated Power Input
NORelayכחול normally-on end(Connect positive electric lock("-"
COMRelayסגול Public end, connect GND
NCRelayכתום Closed end(connect negative electric lock("-"

דיאגרמת אספקת חשמל נפוצה:



היצרןשלהמחדלברירתלאיפוס.8
א. נתק את החשמל מהיחידה

ב. לחץ לחיצה ממושכת על מקש # תוך הפעלת גיבוי היחידה
היצרןלהגדרותכעתחזרההמערכת#,"Di"שחרורמקשישנילשמעג.

שימו לב שרק נתוני המתקין משוחזרים, נתוני המשתמש לא יושפעו
טמפרנגדאזעקה.9

אזעקתמהכיסוימוסרהמקשיםלוחאםחבלה.נגדאזעקהכאלאור)תלוי(נגדLDRב-משתמשתהיחידה
החבלה תפעל.

חיוויואורצליל.10
באזראור צהובאור ירוקאור אדוםמצב מבצע

Di-דלוק-פועל
---דלוקבהמתנה

Di---לחיצה על לוח המקשים

Di-דלוק-המבצע הצליח
DiDiDi---פעולה נכשלה

--דלוקהיכנס למצב תכנות

Diדלוק--במצב התכנות
Di--דלוקיציאה ממצב התכנות

Di-דלוק-פתיחת דלת
אזעקה--דלוקאזעקה

מפורטתכנותמדריך.11
משתמשהגדרות11.1

כדי להיכנס למצב התכנות

#קוד טכנאי*
מחדלברירתטכנאיקודהוא999999

*כדי לצאת ממצב התכנות

שים לב שכדי לבצע את התכנות הבא על יש להכנס למצב תכנות

#חדשקוד#חדשקוד0לשינוי קוד טכנאי
ספרות8עד6שלבאורךלהיותיכולטכנאיקוד

הגדרת מצב העבודה:
הגדר כניסה עם כרטיס בלבד

כרטיס + קוד
כרטיס או קוד

בלבדכרטיס30#
קודבצירוףכרטיס31#
מחדל)(בריבתקודאוכרטיס32#

מחדל)ברירת(הגדרת#.32במצבכלומר,PINאוכרטיסבמצבמשתמשלהוסיףכדי

#קוד#מזההמספר1להוספת משתמש קוד
ארבעכלהואקודה-.2000-ל1שביןמספרכלהואמזההמספר

להוסיףניתןששמור.1234למעט,9999ל0000ביןספרות
משתמשים ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות באופן הבא:

#קוד2#מזההמספר#קוד1#מזההמספר1



#מזההמספר2למחיקת משתמש קוד
ניתן למחוק משתמשים ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות

לשינוי קוד  של משתמש ה- קוד
ע"יהתכנותלמצבמחוץלהיעשותחייבזה(שלב

בעל הקוד)

קוד חדש #קוד חדש #קוד ישן #מספר מזהה #*

)1(שיטהבכרטיסמשתמשלהוספת
יצירתכרטיסים,להזיןביותרהמהירההדרךזו

מספר זיהוי משתמש אוטומטית.

#כרטיסקרא1
ניתן להוסיף כרטיסים ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות

)2(שיטהכרטיסמשתמשלהוספת

באמצעותכרטיסיםלהזיןהחלופיתהדרךזוהי
מזההמספרזובשיטהמזהה.מספרהקצאת
רקיחידלכרטיסלהקצותניתןלכרטיס.מוקצה

מזהה משתמש אחד.

#כרטיסקרא#מזההמספר1

ניתן להוסיף משתמש ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות

)3(שיטהכרטיסמשתמשלהוספת

האחרונותהספרות8הואהכרטיסמספר
משתמשזיהוימספרהכרטיס,בגבהמודפסות

ייצור אוטומטי

#כרטיסמספרהקש1

ניתן להוסיף משתמש ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות

)4(שיטהכרטיסמשתמשלהוספת

כרטיס.למספרמוקצהמשתמשמזההזובשיטה
בלבדאחדמשתמשזיהוימספרלהקצותניתן

למספר הכרטיס

#כרטיס.מספרמזהה#מספר1

ניתן להוסיף משתמש ברציפות מבלי לצאת ממצב התכנות

לבשיםכרטיס.לפיכרטיסמשתמשלמחיקת
מבלירציףבאופןמשתמשיםלמחוקניתן

לצאת ממצב התכנות

#כרטיסקרא2

משתמש.מזההלפיכרטיסמשתמשלמחיקת
משתמשכאשרזובאפשרותלהשתמשניתן

איבד את כרטיסו

#מזההמספר2

למחיקת משתמש כרטיס לפי מספר כרטיס.

המשתמשכאשרזובאפשרותלהשתמשניתן
)1(שיטהכרטיס+קודבעללמשתמשקודלשינוי

כדיהתכנותלמצבמחוץמתבצעשהדברלבשים
לבצעמעונייןבעצמוזאתלבצעיוכלשהמשתמש

את השינוי אך הכרטיס אבד

#כרטיסמספר2

ממצבלצאתמבלירציףבאופןמשתמשיםלמחוקניתןלבשים
התכנות

#)31(וקודכרטיסבמצבקוד+משתמשכרטיסלהוספת

כדי להוסיף כרטיס+קוד
,9999ל0000ביןספרותארבעהוא(הקוד
שמורה.)1234למעט

הוסף את הכרטיס כמו למשתמש כרטיס
לחץ על * כדי לצאת ממצב התכנות

לאחר מכן הקצה לכרטיס קוד כדלקמן:
#קוד#קוד1234#כרטיסקרא*

)1(שיטהכרטיס+קודבעללמשתמשקודלשינוי
כדיהתכנותלמצבמחוץמתבצעשהדברלבשים

שהמשתמש יוכל לבצע זאת בעצמו

קוד חדש #קוד חדש #קוד ישן #קרא כרטיס*



)2כרטיס+קוד(שיטהבעללמשתמשקודלשינוי
כדיהתכנותלמצבמחוץמתבצעשהדברלבשים

שהמשתמש יוכל לבצע זאת בעצמו

#Nחדשקוד#חדשקוד#ישןקוד#מזההמספר*

מחקפשוטכרטיס+קודבעלמשתמשלמחיקת
את מזהה

#מזההמספר2

#)30(בלבדכרטיסיםקוראבמצבכרטיסמשתמשלהוסיףכדי

32#ב-כרטיסמשתמששלומחיקהלהוספהזההההפעלהכדי להוסיף ולמחוק כרטיס

למחיקת כל המשתמשים

אפשרותשזולבשיםהמשתמשים.כללמחיקת
מסוכנת לכן השתמש בזהירות

20000#

כדי לפתוח את הדלת

הזן את ה- קוד ואז לחץ על #למשתמש קוד

קרא כרטיסעבור משתמש כרטיס

קרא כרטיס ואז הזן קוד ו-#למשתמש כרטיס + קוד

ממסרהגדרות11.2
זמן ממסר

*99#～#40טכנאיקוד*כדי לקבוע את זמן פעולת הממסר
שניות0-99הדלתממסרזמןאתלהגדירהוא0-99

זיהוי דלת פתוחה
שלמובנהמגנטיבמגעאואופציונלימגנטיבמגעמשתמשיםכאשר).DOTL(זמןמדייותרפתוחהדלתאזהרת

לאנשיםלהזכירכדיאוטומטיתיצפצףהפנימיהזמזםאחת,דקהלאחרסגורהלאאךכרגיל,נפתחתהדלתאםהמנעול,
לסגור את הדלת ולהמשיך דקה אחת לפני מכבה באופן אוטומטי.

הדלתאםהנעילה,שלמובנהמגנטיבמגעאואופציונלימגנטיבמגעמשתמשיםכאשרבדלת.מאולצתפתיחהאזהרת
ניתןהאזעקהפלטזמןיפעלו.האזעקהופלטהפנימיהזמזםשניות,20לאחרנפתחתהדלתאםאובכפייה,נפתחת
אחת.דקההיאהמחדלברירתכאשרדקות0-3ביןלכוונון

(ברירתהדלת.פתיחתזיהויאתלהשביתכדי
מחדל של היצרן)

60#

61#כדי לאפשר זיהוי פתיחת דלתות

זמן אזעקה

ברירתדקות)0-3(האזעקהזמןלהגדרת
המחדל של היצרן היא דקה אחת

50～3#

זמןבפרקשגוייםקודהקשתניסיונות10אותקפיםלאכרטיסים10ישנםאםאזעקה.פלטואפשרויותמקשיםנעילת
בהתאםדקות,10למשךיפעלהפנימיוהזמזםשהאזעקהאודקות10למשךיינעלהמקשיםלוחדקות,10של

לאפשרות שנבחרה למטה.

(ברירתאזעקהאומקשיםנעילתללארגיל:מצב
מחדל של היצרן)

היצרן)שלהמחדלברירת(הגדרת70#



71#נעילת מקשים

72#האזעקה והזמזם הפנימי פועל

להסרת האזעקה

קרא כרטיס תקף או הקש קוד טכנאי#כדי לאפס את אזהרת הדלת פתוחה

סגור את הדלת או קרא כרטיס תקף או קוד טכנאי #כדי לאפס את אזהרת הדלת פתוחה ממושכת

Wiegandשלפלטכקוראתהפועלתהיחידה.12
Wiegandבפלטתומכתהיחידהזהבמצב בקרלכלWiegandהנתוניםקוויאתלחברשניתןכךסיביות26

Wiegandבקלטהתומך סיביות.26

info@netvill.co|יהוד9גירוןאברהם|בע"מנטוויל | 073-7971144

www.netvill.co


