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TERMÉKJELLEMZŐK

Általános jellemzők

- 3 üzemmód a különböző felhasználási igényeknek (M4, M6 és M8 üzemmód), melyek közül programozással választhat.
- Beépített 6” olvasó és egy külső wiegand olvasó port a távozás vagy anti-pass-back használatához.

(Az anti-pass-back funkciót az M6 üzemmód nem támogatja.)
- A Soyal vagy bármely más gyártmányú beléptetőrendszer bármilyen frekvenciájú wiegand olvasóját integrálni képes.
- Segédolvasó használatával akár két különálló ajtó is vezérelhető.
- Közvetlen számítógép csatlakozási lehetőség adatfeldolgozáshoz, AR-701CM RS-485 – RS-232 átalakító segítségével

(M6 üzemmódban nem elérhető).
- Működhet önállóan, vagy többajtós hálózati vezérlőhöz csatlakoztatva.
- Ha hálózati működés közben a hálózati kapcsolat több, mint 10 másodpercre leáll az RS-485 porton, a készülék

automatikusan belép önálló vezérlői módba.
- Belépés a programozási módba: mester-kártyával vagy mester-kóddal (M6 üzemmódban csak mester-kóddal).
- Gyors és könnyű proximity kártya beállítás.
- Beépített ajtónyitó relé, riasztó relé és kilépési nyomógomb bemenet.
- Ha többször is rossz kód kerül megadásra, 30 másodpercre lezáródik a billentyűzet (kódpróbálgatás elleni védelem).
- Beépített megfigyelő, amely megvédi a rendszert a leállástól.
- Az ajtó nyitási ideje beállítható: nyitás / zárás vagy 0.1-600 másodperces pillanatnyi üzemmód.
- 12 gombos billentyűzet, 1 kétszínű LED (zöld és piros) és hangjelzés, állapotjelzésre.

AR-721HV3 jellemzői M4 és M8 üzemmódban

- Működhet önállóan - beleértve 1024 felhasználót és az anti-pass-back funkciót - vagy csatlakoztathatja többajtós
hálózati vezérlőhöz, ami 5000 / 10 000 / 20 000 kártyafelhasználót biztosít a többajtós anti-pass-back beléptető
vezérlővel.

- AR-701CM RS-485 – RS-232 átalakító segítségével közvetlenül is csatlakoztatható számítógéphez, így az
adatfeldolgozás többajtós hálózati vezérlő nélkül is megvalósítható az AR-701 szerver és kliens szoftverek
segítségével.

- Több AR-721HV3 is használható egy rendszerben, többajtós hálózati vezérlő alkalmazása nélkül, melyekhez egyetlen
AR-701CM RS-485 – RS-232 átalakító és AR-701 szoftvercsomag szükséges.

- 1200 esemény tárolására képes eseménymemória.
- Minden felhasználóhoz külön 4 számjegyű felhasználói kód rendelhető ’kártya vagy kód’ vagy ’kártya és kód’ módhoz.
- Az első 630 felhasználó (0000-0629) liftvezérlésre jogosult.
- Két AR-721R32 liftvezérlővel együtt 32 szintet képes vezérelni.
- Riasztó funkció (tamper, erőszakos behatolás, ajtó túl sokáig nyitva, kényszerítés).
Megjegyzés: Az M4 és M8 üzemmódok abban térnek el egymástól, hogy ’csak kód’ ajtóvezérlési mód esetén M4
üzemmódban felhasználói szám és felhasználói kód használata, M8 üzemmódban pedig csak a felhasználói kód
használata szükséges az ajtóvezérléshez (bővebb leírás a kezelésről szóló fejezetben).

AR-721HV3 jellemzői M6 üzemmódban

- Önállóan tud működni maximum 65 536 felhasználóval egy- vagy kétajtós üzemmódban.
- Egy közös felhasználói kód ’kártya vagy kód’ és egy közös kártyafelhasználói kód ’kártya és kód’ ajtóvezérlési módhoz.

Üzemmódok összehasonlító táblázata

Jellemző M4 M6 M8
Kártyafelhasználók 1024 65536 1024

Kártyakód 32 bit 16 bit 32 bit
Liftvezérlés 32 emelet - 32 emelet

Anti-pass-back ● - ●
Hálózatos működés ● - ●

PC csatlakozási lehetőség ● - ●

Ajtóvezérlési
módok

csak kártya,
kártya + PIN,

felhasználói szám + PIN

csak kártya,
közös kód,

kártya + közös kód

csak kártya,
kártya + PIN,

csak PIN
Eseménymemória 1200 esemény - 1200 esemény
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FELSZERELÉS, BEKÖTÉS

Felszerelés

1. Csavarhúzó segítségével rögzítse a hátlapot a falra!

2. Húzza át a kábelvégződéseket a hátlap közepén lévő lyukon keresztül!
Csatlakoztassa a P1 csatlakozót a panel CN1 foglalatába!
Csatlakoztassa a P2 csatlakozót a panel CN2 foglalatába!
Csatlakoztassa a P3 csatlakozót a panel CN3 foglalatába!
Csatlakoztassa a P4 csatlakozót a panel CN4 foglalatába!

3. Helyezze fel az AR-721H olvasót a hátlapra és rögzítse a mellékelt csavar és imbuszkulcs segítségével!

4. Helyezze tápfeszültség alá! A LED piros színnel felvillan és a hangjelző egyet csippan.

Telepítési tanácsok

1. Az AR-721HV3 olvasót helyezze el a védett területen belül, mint kilépési olvasót, a segédolvasót pedig a külső
falon, mint belépési olvasót, de ne közvetlenül az AR-721HV3 mögé!

2. Alapvetően az AR-721HV3 ~15 cm-ről képes olvasni a kártyákat, de ha akár az AR-721HV3-at, akár a
segédolvasót közvetlenül fém felületre szereli, az olvasási távolság némileg lecsökken. Ezen hatás csökkentésére
tegyen fát vagy műanyagot a felszerelési felület és az olvasó hátlapja közé!

3. A kilépési nyomógomb száraz kontaktust igényel, mindennemű tápfeszültség nélkül.

4. Az AR-721HV3 nyugodtan letakarható szabványos villanyszerelési dobozzal.

5. Az AR-721HV3 nem szolgáltat tápfeszültséget az elektromos zár vezérléséhez, erre a célra használjon külön
tápegységet! Nézze meg az elektromos zár műszaki leírását, hogy milyen tápegység szükséges! Ha ugyanarról a
tápról üzemelteti az AR-721HV3-at és az elektromos zárat, telepítsen egy diódát az AR-721HV3 védelme
érdekében!

6. Bármilyen tápegységet használhat, ami 9-18V DC és legalább 150mA. A tápegységnek tiszta jelet kell
szolgáltatnia, kevesebb, mint 1V AC hullámzással! Használjon stabilizált tápegységet! AC tápfeszültséget ne
vezessen azonos kábelen az AR-721HV3 DC tápfeszültségével! Lehetőség szerint használjon külön tápegységet
az AR-721HV3-hoz és az elektromos zárhoz!
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7. Vezesse az alábbi kábeleket az AR-721HV3-hoz! A kábeleket csőben vagy csatornában vezesse, az EMI/RFI
hatás és a kábelek fizikai sérülésének elkerülése érdekében!

Kábel eredete Kábel típusa Megjegyzés
Tápfeszültség 2-erű, 18-22 AWG
Elektromos zár tápfeszültsége 2-erű, a zár típusától függ
Ajtónyitás érzékelő 2-erű, 18-22 AWG 100 m
Kilépési nyomógomb 2-erű, 18-22 AWG 100 m
Opcionális segédolvasó 2-erű, árnyékolatlan 22 AWG és egy 4-erű, árnyékolt 22-24 AWG 0,5 - 12 m

Csatlakozók lábkiosztásai

P1 csatlakozó (CN1 foglalatba)
Vezeték jelentése Vezeték Szín Leírás
Ajtónyitó relékimenet 1 Kék fehér NO, 24V DC 1A

2 Lila fehér NC, 24V DC 1A
3 Fehér COM, 24V DC 1A

Nyitásérzékelő 4 Narancs Negatív trigger bemenet
Kilépési nyomógomb 5 Lila Negatív trigger bemenet
Riasztó / segédolvasó zárnyitás kimenet 6 Szürke Tranzisztoros kimenet (nyitott kollektoros)
Tápfeszültség 7 Vastag piros + 12V DC

8 Vastag fekete - GND

P2 csatlakozó (CN2 foglalatba)
Vezeték jelentése Vezeték Szín Leírás
Wiegand segédolvasó 1 Vastag kék Wiegand DAT:1 bemenet

2 Vastag zöld Wiegand DAT:0 bemenet
Hangjelző 3 Rózsaszín Hangjelző kimenet, 5V / 100mA
LED 4 Barna Zöld LED kimenet, 5V /  20mA

5 Sárga Piros LED kimenet, 5V /  20mA

P3 csatlakozó (CN3 foglalatba)
Vezeték jelentése Vezeték Szín Leírás
Szabotázskapcsoló (Tamper) 1 Piros NC

2 Narancs COM
3 Sárga NO

P4 csatlakozó (CN4 foglalatba)
Vezeték jelentése Vezeték Szín Leírás
Hálózati csatlakozás 1 Vastag zöld RS-485 (B-)

2 Vastag kék RS-485 (A+)

Rendszer specifikáció

Tápfeszültség 9-18V DC
Fogyasztás <1.5 W
RF frekvencia 125 KHz
Olvasási távolság 10 - 15 cm
Felhasználói felület 12 gombos billentyűzet, 2 színű LED, hangjelző
Hálózati csatlakozás RS-485, 9600, N, 8, 1
Segédolvasó bemenet Bármilyen Wiegand vagy ABA olvasó használható
Ajtónyitó relé 2A / 12V, NO / NC / COM, 0.1-600 másodperc / kapcsolt működés
Külső bemenetek (DI input) Kilépési nyomógomb, ajtónyitás érzékelő
Tranzisztoros kimenet Riasztás funkció / segédolvasó ajtóvezérlése kétajtós működésnél
Szabotázskapcsoló (Tamper) NO / NC / COM
Burkolat anyaga ABS
Méretek 76 mm (szélesség) * 112 mm (magasság) * 25 mm (mélység)
Nettó tömeg 100 g
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AR-721HV3 és síktapadó elektromágneses zár bekötése
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AR-721HV3 és elektromos reteszzár bekötése
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AR-721HV3 és elektromos zár bekötése
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AR-721HV3, nyitásérzékelő és sziréna bekötése
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AR-721HV3 és AR-721U segédolvasó bekötése
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AR-721HV3 és AR-661U segédolvasó bekötése
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AR-721HV3 és AR-721K segédolvasó bekötése
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KEZELÉS
Ebben a fejezetben ismertetjük a rendszer kezelését és feltűntetjük a funkciókhoz szükséges parancskódokat.

Az ajtóvezérlésen kívül az olvasó billentyűzetéről speciális kódok segítségével vezérelhetjük a rendszer egyes funkcióit.
Ezeket a kódokat, érvényes ajtóvezérlést követően kell megadni, így a speciális funkción kívül az ajtónyitás is
megtörténik. Az alábbiakban ismertetjük az összes funkciót, valamint a parancskódokat, melyek programozása érinti az
adott funkciót.

Olvasó jelzései
Az olvasó egy kétszínű LED-del és hangjelzéssel informálja a felhasználót a különböző eseményekről. A LED zöld vagy
piros fénnyel képes világítani és folytonos világítás, bizonyos számú felvillanás és folyamatos villogás mellett még a
villogás sebességével is jelzi a különböző eseményeket, míg a hangjelző különböző számú csippanásokkal jelzi a
funkciók elfogadását vagy visszautasítását.

ESEMÉNY JELZÉS
A rendszer élesített állapotban van. A LED 0.6 másodpercenként zölden felvillan.
A rendszer hatástalanított állapotban van. A LED 1.5 másodpercenként zölden felvillan.
A rendszer riasztás alatt áll. A LED 0.4 másodpercenként pirosan felvillan.
Érvényes hozzáférés történt. A LED zölden világít és egy hangjelzés hallható.
Érvénytelen hozzáférés történt. A LED pirosan világít és két hangjelzés hallható.
A rendszer hozzáférési kód megadására vár. A LED zölden világít és négy hangjelzés hallható.
Anti-pass-back megsértés történt. A LED pirosan világít és öt hangjelzés hallható.

Ajtóvezérlési módok és egyéb vezérlések összefoglaló-táblázata
A táblázat után részletesen ismertetjük az egyes funkciókat.

PARANCS FUNKCIÓ
Mester kód Belépés programozói módba

Kártyafelmutatás Ajtóvezérlés csak kártya üzemmódban (M4 / M6 / M8)
Kártyafelmutatás, felhasználói kód Ajtóvezérlés kártya és kód üzemmódban (M4 / M8)
Kártyafelmutatás, közös kártyafelhasználói kód Ajtóvezérlés kártya és kód üzemmódban (M6)
Felhasználói szám, felhasználói kód Ajtóvezérlés csak kód üzemmódban (M4)
Közös felhasználói kód Ajtóvezérlés csak kód üzemmódban (M6)
Felhasználói kód Ajtóvezérlés csak kód üzemmódban (M8)
Kártyafelmutatás, élesítő / hatástalanító kód Élesítés / hatástalanítás csak kártya üzemmódban (M4 / M8)
Kártyafelmutatás, felhasználói kód,
élesítő / hatástalanító kód

Élesítés / hatástalanítás kártya és kód üzemmódban
(M4 / M8)

Felhasználói szám, felhasználói kód,
Élesítő / hatástalanító kód

Élesítés / hatástalanítás csak kód üzemmódban
(M4)

Felhasználói kód, élesítő / hatástalanító kód Élesítés / hatástalanítás csak kód üzemmódban (M8)
Kártyafelmutatás,
kényszerített hatástalanító kód

Kényszerített hatástalanítás kártya és kód üzemmódban
(M4 / M8)

Felhasználói szám,
kényszerített hatástalanító kód

Kényszerített hatástalanítás csak kód üzemmódban
(M4)

Kártyafelmutatás, relévezérlő kód, relékód, 0 Hálózati vezérlő reléjének bekapcsolása csak kártya
üzemmódban (M4 / M8)

Kártyafelmutatás, relévezérlő kód, relékód, 1 Hálózati vezérlő reléjének kikapcsolása csak kártya
üzemmódban (M4 / M8)

Kártyafelmutatás, felhasználói kód, relévezérlő
kód, relékód, 0

Hálózati vezérlő reléjének bekapcsolása kártya és kód
üzemmódban (M4 / M8)

Kártyafelmutatás, felhasználói kód, relévezérlő
kód, relékód, 1

Hálózati vezérlő reléjének kikapcsolása kártya és kód
üzemmódban (M4 / M8)

Felhasználói szám, felhasználói kód, relévezérlő
kód, relékód, 0

Hálózati vezérlő reléjének bekapcsolása csak kód üzemmódban
(M4)

Felhasználói szám, felhasználói kód, relévezérlő
kód, relékód, 1

Hálózati vezérlő reléjének kikapcsolása csak kód üzemmódban
(M4)

Felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 0 Hálózati vezérlő reléjének bekapcsolása csak kód üzemmódban
(M8)

Felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 1 Hálózati vezérlő reléjének kikapcsolása csak kód üzemmódban
(M8)

Érvényes ajtóvezérlés, új felhasználói kód,
új felhasználói kód megismétlése

Felhasználói kód megváltoztatása
(M4 / M8)
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Mester kód
Ezzel a kóddal léphet programozói üzemmódba a telepítő.
Érintett parancskódok:
Mester kód megváltoztatása [09 parancskód, alapbeállítás: 123456].

Mester kártya ( M4 / M6 )
A 00000 felhasználói számra programozott kártya a mester kártya. A mester kártya segítségével is beléphet programozói
üzemmódba a telepítő.
Érintett parancskódok:
Kártyák hozzáadása [19 parancskód].

Felhasználói szám ( M4 / M8 )
A felhasználó azonosító száma. Erre a számra kell hivatkozni a felhasználók tulajdonságainak programozásánál (kártya
hozzáadása, felhasználói kód létrehozása, stb.), illetve M4 üzemmódban, csak kóddal történő ajtóvezérlésnél ennek a
számnak a megadásával azonosítja magát a felhasználó. A felhasználói számot minden esetben 5 számjeggyel kell
megadni (pl.: az 5. felhasználó felhasználói száma a 00005), kivéve a liftvezérlő programozásánál, a 21
parancskódnál.
Megjegyzés: Az M6 üzemmód nem használ felhasználói azonosítószámot, a programozás a kártyakódok megadásával
történik.

Felhasználói kód ( M4 / M8 )
Minden felhasználói számhoz külön 4 számjegyű kód rendelhető, melyet kétféle ajtóvezérlési mód szerint
programozhatunk ’kártya vagy kód’, illetve ’kártya és kód’ ajtóvezérlési módra.
Megjegyzés: M4 üzemmódban, ’Kártya vagy kód’ ajtóvezérlési módnál, a csak kóddal történő ajtóvezérlésnél a kód
megadása előtt meg kell adni a felhasználói számot is (felhasználói szám, majd felhasználói kód )
Érintett Programcímek:
Felhasználói kód hozzáadása / megváltoztatása (kártya vagy kód mód) [12 parancskód]
Felhasználói kód hozzáadása / megváltoztatása (kártya és kód mód) [13 parancskód]

Felhasználói kód megváltoztatása ( M4 / M8 )
A felhasználói kódot nem csak a telepítő, hanem a felhasználó is megváltoztathatja. Érvényes ajtóvezérlés után
(bármilyen ajtóvezérlési módról legyen szó) adja meg kétszer egymás után az új felhasználói kódot, majd nyomja meg a

billentyűt az új felhasználói kód tárolásához.
Megjegyzés: Az ajtóvezérlési mód (kártya vagy kód / kártya és kód) nem változik meg, csak az ajtóvezérlési kód.

Közös felhasználói kód ( M6 )
Az M6 üzemmód ’kártya vagy kód’ ajtóvezérlési módban egy 4 számjegyű közös felhasználói kódot használ az
ajtóvezérlésre, nincsenek felhasználókhoz rendelhető felhasználói kódok. Ezt a kódot le is tilthatja, mely esetben az
ajtóvezérlés csak érvényes kártya felmutatásával lehetséges.
Megjegyzés: ’Kártya és kód’ ajtóvezérlési módnál szintén egy 4 számjegyű közös kódot használ a rendszer, ami a
’kártya vagy kód’ üzemmódban használatos közös felhasználói kódtól függetlenül programozható.
Érintett Programcímek:
Közös felhasználói kód megváltoztatása (kártya vagy kód mód) [15 parancskód, alapbeállítás: 4321]

Közös kártyafelhasználói kód ( M6 )
Az M6 üzemmód ’kártya és kód’ ajtóvezérlési módban egy 4 számjegyű közös kártyafelhasználói kódot használ az
ajtóvezérlés megerősítésére, nincsenek felhasználókhoz rendelhető felhasználói kódok. Ha ez a kód le van tiltva, az
ajtóvezérléshez elegendő egy érvényes kártya felmutatása, ha beprogramozza, az ajtóvezérlés érvényes kártya
felmutatásával, majd a közös kártyafelhasználó kód megadásával történik.
Megjegyzés: ’Kártya vagy kód’ ajtóvezérlési módnál szintén egy 4 számjegyű közös kódot használ a rendszer, ami a
’kártya és kód’ üzemmódban használatos közös kártyafelhasználói kódtól függetlenül programozható.
Érintett Programcímek:
Közös kártyafelhasználói kód megváltoztatása (kártya és kód mód) [17 parancskód, alapbeállítás: 1234]

Kártyakód
Minden kártya rendelkezik egy 10 számjegyű egyedi azonosítószámmal, mely kétszer 5 számjeggyel van megadva, és
kettősponttal van elválasztva. Az első 5 számjegy a terület kód, a második 5 számjegy a kártyakód. A kártyaolvasó
ezeket a kódokat olvassa le a kártya felmutatásakor, és ezeket a kódokat tárolja le a memóriájába kártyahozzáadáskor, a
kártyák azonosításához.
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Élesítő / hatástalanító kód ( M4 / M8 )
A riasztás funkció ki- / bekapcsolására szolgál. A kódot közvetlenül egy érvényes ajtóvezérlés után kell megadni, az
ajtóvezérlési módnak megfelelően az alábbiak szerint:

Csak kártya: kártyafelmutatás, majd élesítő / hatástalanító kód
Csak felhasználói kód: felhasználói szám, majd felhasználói kód élesítő / hatástalanító kód
Kártya és felhasználói kód: kártyafelmutatás, majd felhasználói kód élesítő / hatástalanító kód

Érintett Programcímek:
Élesítő / hatástalanító kód beállítása [17 parancskód, alapbeállítás: 1234]

Kényszerített hatástalanító kód ( M4 / M8 )
Ha egy felhasználót egy illetéktelen személy kényszerít az ajtóvezérlésre, a felhasználónak lehetősége van egy
segélykérő üzenetet küldeni a számítógép felé, mely az eseménynaplóba is bekerül. A kényszerített hatástalanító kódot a
felhasználói kód helyett kell megadni, így az illetéktelen személy nem szerez tudomást a segélykérésről, mint például egy
külön pánikjelzésre kihelyezett nyomógomb megnyomásánál.
Kétféle módon alkalmazható:

Kártya és kód (M4 / M8): kártyafelmutatás, majd kényszerített hatástalanító kód
Felhasználói szám és kód (M4): felhasználói szám, majd kényszerített hatástalanító kód

Megjegyzés: A kényszerített hatástalanító kód csak hálózatos működésnél használható, és az AR-701 szerver program
segítségével programozható. 4 különböző kód állítható be.

Hálózati vezérlő relékimeneteit vezérlő kód ( M4 / M8 )
Hálózatos működésnél lehetőség van az AR-716EV2 illetve AR-716Ei hálózati vezérlők 4 db relékimenetének olvasóról
történő vezérlésére. Az AR-701 szerver programban 4 különböző relévezérlő kódot állíthat be, melyek közül bármelyikkel
ki- / bekapcsolhatja a vezérlő bármelyik reléjét. Relévezérléshez érvényes ajtóvezérlés után meg kell adnia a relévezérlő
kódot, majd a kapcsolni kívánt relé kódját, és hogy ki- vagy bekapcsolni kívánja-e az adott relét.

Relékapcsolás ajtóvezérlési mód szerint

Csak kártya ( M4 / M8 )
Bekapcsolás: kártyafelmutatás, relévezérlő kód, relékód, 0
Kikapcsolás: kártyafelmutatás, relévezérlő kód, relékód, 1

Kártya és felhasználói kód ( M4 / M8 )
Bekapcsolás: kártyafelmutatás, felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 0
Kikapcsolás: kártyafelmutatás, felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 1

Felhasználói szám és felhasználói kód ( M4 )
Bekapcsolás: felhasználói szám, felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 0
Kikapcsolás: felhasználói szám, felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 1

Csak felhasználói kód ( M8 )
Bekapcsolás: felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 0
Kikapcsolás: felhasználói kód, relévezérlő kód, relékód, 1

Relé Relékód
K1 16
K2 17
K3 18
K4 19
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FŐBB RENDSZERTULAJDONSÁGOK

Kilépési nyomógomb bemenet
Az AR-721H rendelkezik egy kilépési nyomógomb bemenettel, melyet egy nyomógombon keresztül a táp negatív
pontjára kötve az ajtónyitó relét közvetlenül vezérelheti kártyafelmutatás vagy kódhasználat nélkül. Ez a funkció a védett
területről való távozás segédolvasó nélküli megvalósítására szolgál.
Megjegyzés: Munkaidőnyilvántartás szükségessége esetén használjon segédolvasót, mert nyomógomb használatakor a
számítógép nem kap információt a távozó felhasználó kilétéről, csak a nyomógomb használatáról.
Érintett Programcímek:
Rendszer paramétereinek beállítása [20 parancskód, alapbeállítás: 016 (ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről)]

Anti-pass-back funkció ( M4 / M8 )
Segédolvasó használatával a rendszer képes megkülönböztetni, hogy egy felhasználó melyik irányból halad át az ajtón.
Ha egy felhasználói számra engedélyezi az anti-pass-back funkciót, a felhasználói számhoz tartozó kártyával nem
haladhatnak át az ajtón egymás után azonos irányba. Ha a kártyával belépnek a védett területre, ki kell lépniük, hogy újra
beléphessenek, illetve, ha kiléptek, be kell lépniük, hogy újra kiléphessenek. Ha a haladási irány nem megfelelő, az
olvasó visszautasítja a kártyát, és ha hálózatba van kötve, az eseménynaplóba is bejegyzi az anti-pass-back
megsértését. A kártya visszautasítás feloldható a 26 parancskódnál.
Érintett Programcímek:
Rendszer paramétereinek beállítása [20 parancskód, alapbeállítás: 016 (ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről)]
Felhasználói számhoz tartozó anti-pass-back beállítása [26 parancskód]

Nyitásérzékelő bemenet ( M4 / M8 )
Az AR-721HV3 rendelkezik egy nyitásérzékelő bemenettel, mely használatával a rendszer információt kaphat az általa
vezérelt ajtó nyitott, illetve zárt állapotáról.
Megjegyzés: Ez a bemenet a riasztás funkciónál játszik szerepet.

Riasztás funkció ( M4 / M8 )
Az AR-721HV3, M4 és M8 üzemmódban a nyitásérzékelő bemenet állapotának figyelésével értesülni tud egy esetleges
erőszakos behatolásról vagy illetéktelen áthaladás veszélyéről. Rendeltetésszerű használat mellett az ajtónak csak
érvényes ajtóvezérlés után szabad nyitva lennie, és akkor is csak beprogramozott ideig. Ebből következik, hogy
ajtóvezérlés nélküli ajtónyitás esetén erőszakos behatolás tényéről beszélhetünk, a túl sokáig nyitvahagyott, esetleg
kitámasztott ajtó pedig szintén nem biztonságos. Ha a rendszert élesítettük, akkor mindkét említett eset aktiválni fogja az
olvasó tranzisztoros kimenetét a beprogramozott időre, mely akár egy sziréna, akár egy komoly biztonságtechnikai
berendezés vezérlésére használható. A riasztást nem csak a rendszer hatástalanításával, hanem érvényes
ajtóvezérléssel is leállíthatja, mely esetben (a hatástalanítással ellentétben) a rendszer élesítve marad.
Megjegyzés: Ha a 28 parancsnál kétajtós működésre állítja a rendszert, a riasztás funkció tranzisztoros kimenete a
segédolvasó által működtetett ajtó vezérlését fogja ellátni, ezáltal a riasztás funkció letiltódik (M4 / M8).
Érintett Programcímek:
Riasztó tranzisztoros kimenet idejének beállítása [03 parancskód, alapbeállítás: 002 (2 másodperc)]
Élesítési késleltetés beállítása [05 parancskód, alapbeállítás: 001 (1 másodperc)]
Riasztási késleltetés beállítása [06 parancskód, alapbeállítás: 003 (3 másodperc)]
Élesítő / hatástalanító kód beállítása [17 parancskód, alapbeállítás: 1234]
Ajtóvisszazárás várakozási idejének beállítása [18 parancskód, alapbeállítás: 015 (15 másodperc)]
Segédolvasó működési mód és kényszerített hatástalanítás beállítása [28 parancskód, alapbeállítás: 000]

Hálózatos működési mód ( M4 / M8 )
Az AR-721HV3, M4 és M8 üzemmódban használható AR-716EV2 vagy AR-716Ei hálózati vezérlők RS-485 portjára
csatlakoztatva is. Egy hálózati vezérlő 2 db RS-485 porttal rendelkezik, és mindkét portra 8 olvasó csatlakoztatható, így
összesen 16 db AR-721H köthető egy hálózati vezérlőhöz. A segédolvasó bemenetek természetesen hálózatos működés
esetén is használhatók. Minden hálózatba kötött eszköz rendelkezik egy hálózati azonosítóval, amit minden készüléken
különböző értékre kell állítani, ugyanis ennek segítségével címzi a vezérlő az RS-485 portra kötött eszközöket. Hálózatos
működésnél a felhasználók adatait a hálózati vezérlő tárolja, melyre az AR-701 kliens szoftver segítségével lehet az
adatokat feltölteni. Ilyenkor az olvasó memóriájában tárolt felhasználói adatok a működést nem befolyásolják.
Érintett Programcímek:
Hálózati azonosító beállítása [00 parancskód, alapbeállítás: 001]
Rendszer paramétereinek beállítása [20 parancskód, alapbeállítás: 016 (ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről)]
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Hálózati kapcsolat figyelése ( M4 / M8 )
Ha az AR-721HV3 és a hálózati vezérlő között megszakad a kapcsolat az RS-485 porton több, mint 10 másodpercre, az
olvasó átkapcsol önálló vezérlői módba, hogy a felhasználók hálózati kommunikációs hiba alatt is hozzáférhessenek az
ajtókhoz. A hiba alatt az olvasó folyamatosan figyeli a hálózatot és a kapcsolat helyreálltával visszakapcsol hálózatos
működési módba.
Megjegyzés: Ha hálózati hiba alatt is biztosítani akarja az ajtóvezérlést, a kártyák felprogramozását el kell végeznie
önálló vezérlői módban is.

Kényszerített hatástalanítás funkció ( M4 / M8 )
Ha egy felhasználót egy illetéktelen személy kényszerít az ajtóvezérlésre, a felhasználónak lehetősége van egy
segélykérő üzenetet küldeni a számítógép felé, mely az eseménynaplóba is bekerül. A kényszerített hatástalanító kódot a
felhasználói kód helyett kell megadni, így az illetéktelen személy nem szerez tudomást a segélykérésről, mint például egy
külön pánikjelzésre kihelyezett nyomógomb megnyomásánál.
Megjegyzés: A kényszerített hatástalanító kód csak hálózatos működésnél használható, és az AR-701 szerver program
segítségével programozható. 4 különböző kód állítható be.
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PROGRAMOZÁS

Ebben a leírásban a készülék billentyűzetről történő programozását ismertetjük. Egy kétszínű LED (zöld vagy piros) és
hangjelzések segítik a programozást. A billentyűzetről történő kártyaprogramozás csak az önálló működési módra
vonatkozik. Hálózatos működésnél a vezérlőegység azonosítja a kártyákat, és felprogramozásuk az AR-701 kliens
szoftver segítségével történik.
Megjegyzés: Ha az olvasót hálózatban használjuk, akkor is célszerű közvetlenül az olvasóra is felprogramozni a
kártyákat, ugyanis, ha a hálózati vezérlővel megszakad a kapcsolat több, mint 10 másodpercre, az olvasó átvált önálló
működési módba, hogy az ajtóvezérlés biztosítva legyen (M4 / M8).

Belépés programozói módba
Programozói módba Mester kód vagy mester kártya segítségével léphet be.

1. Belépés Mester kóddal:

Üsse be a billentyűzeten:

Megjegyzés: Minden új egység az 123456 gyári alapértékre van felprogramozva.

2. Belépés mester kártya felmutatásával (M4 / M8):

Mutassa fel a mester kártyát és 2 másodpercen belül nyomja meg a gombot!

Megjegyzés: A 00000 felhasználói címre programozott kártya a mester kártya.

A LED zöld fénye és folyamatos villogása jelzi, hogy az olvasó programozói módban van.
Megjegyzés: Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyomunk meg, a készülék visszatér olvasási módba.

Adatok bevitele
Miután belépett programozói módba meg kell adnia egy parancskódot a különböző funkciók programozásához.
Parancskódtól függően meghatározott számú és számjegyű adatokat kell bevinnie. Az adatbevitelt a gomb
megnyomásával kell befejezni. Amelyik parancsnál egynél több adatot kell bevinni, az adatokat a gomb segítségével
választhatja el. Kártyák programozásánál az adatbevitel nem csak a billentyűzetről, hanem a kártyák felmutatásával is
történik. Egy parancs elfogadását az olvasó zölden világító LED-del és egy csippanással jelzi, míg érvénytelen parancs
megadásakor a LED pirosra vált és két csippanás jelzi, hogy a funkció nem lett végrehajtva.

Kilépés programozói módból
Miután végzett a programozással, a programozói módból kétféleképpen térhet vissza olvasási módba:

1. Visszalépés közvetlenül olvasási módba:

Üsse be a billentyűzeten:

A LED zölden világít és 1.5 másodpercenként felvillan.

2. Visszalépés olvasási módba, élesítési mód aktiválásával (M4 / M8):

Üsse be a billentyűzeten:

A LED zölden világít és 0.6 másodpercenként felvillan.
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ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

Programozással 3 üzemmód közül választhat (M4, M6 és M8 üzemmód), mely üzemmódok alapvetően meghatározzák a
rendszer működését. A készülék felprogramozása előtt válassza ki azt az üzemmódot, melynek tulajdonságai a
legmegfelelőbbek a kívánt rendszer kialakításához, majd programozza az AR-721HV3-at a kívánt üzemmódra, az
alábbiakban ismertetett módon!
Megjegyzés: A készülék kezelése és programozása eltérő lehet az egyes üzemmódoknak megfelelően. Olvassa el
figyelmesen a „TERMÉKJELLEMZŐK”, a „KEZELÉS” és a „FŐBB RENDSZERTULAJDONSÁGOK” fejezeteket, az egyes
üzemmódok sajátosságainak megismeréséhez!

Aktuális üzemmód lekérdezése

1. Lépjen be programozói módba:

Üsse be a billentyűzeten:

Megjegyzés: Minden új egység az 123456 gyári alapértékre van felprogramozva.

2. Az olvasó az üzzemmódnak megfelelő számú hangjelzést ad:

M4: 4 hangjelzés.

M6: 6 hangjelzés.

M8: 8 hangjelzés.

3. Lépjen ki a programozói módból:

Üsse be a billentyűzeten:

Üzemmód megváltoztatása

1. Lépjen be programozói módba:

Üsse be a billentyűzeten:

Megjegyzés: Minden új egység az 123456 gyári alapértékre van felprogramozva.

2. Adja meg a kívánt üzzemmódhoz tartozó parancsot!

M4:

M6:

M8:

3. Lépjen ki a programozói módból:

Üsse be a billentyűzeten:
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TELJES PROGRAMLISTA
Az alábbi táblázat mutatja a Parancskódok funkcióit és beállítási lehetőségeit.

A táblázat Megjegyzés oszlopában láthatja az alapbeállításokat.
A táblázat után külön bemutatjuk az egyes Parancskódok használatát magyarázatokkal.

Parancskód Funkció Megjegyzés
Rendszerbeállítások
Hálózati azonosító ( M4 / M8 )

00 Hálózati azonosító beállítása
Bevitel:  hálózati azonosító (3 számjegy, 001-254)
Megjegyzés: Minden azonos hálózati vezérlőhöz csatlakoztatott egységnek
különböző hálózati azonosítót kell megadni.

Alapbeállítás: 001

Mester kód ( M4 / M6 / M8 )
09 Mester kód megváltoztatása

Bevitel:  új Mester kód kétszer (2*6 számjegy)
Alapbeállítás: 123456

Rendszerparaméterek ( M4 / M8 )
20 Rendszer paramétereinek beállítása

Bevitel:  paraméterérték (3 számjegy)
0.bit (001) = Minden be- és kilépés naplózásának tiltása (hálózatban)
1.bit (002) = Automatikus újrazárás
2.bit (004) = Automatikus nyitás / automatikus hatástalanítás (hálózatban)
3.bit (008) = nem használt
4.bit (016) = Ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről
5.bit (032) = Ez az olvasó legyen a mester olvasó (hálózatban)
6.bit (064) = Engedélyezve bejárati olvasó, tiltva kijárati olvasó.
7.bit (128) = Anti-pass-back engedélyezése az olvasóra.
Megjegyzés: A paraméterérték egy 8 bites szám, melynek minden bitje más
funkciót engedélyez, és decimális formában kell megadni (000-255). A bitek
decimális értékét a zárójelbe írt számok mutatják. A paraméterértéket úgy
kapja meg, ha összeadja az engedélyezni kívánt funkciók decimális értékeit.

Alapbeállítás: 016
(ajtónyitás kilépési
nyomógomb
bemenetről
engedélyezve)

Rendszerparaméterek / Dátum és idő ( M6 )
20 Rendszer paramétereinek beállítása

Bevitel:  paraméterérték (3 számjegy)
0.bit (001) = nem használt
1.bit (002) = Automatikus újrazárás
2.bit (004) = nem használt
3.bit (008) = nem használt
4.bit (016) = Ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről
5.bit (032) = nem használt
6.bit (064) = nem használt
7.bit (128) = nem használt
Megjegyzés: A paraméterérték egy 8 bites szám, melynek minden bitje más
funkciót engedélyez, és decimális formában kell megadni (000-255). A bitek
decimális értékét a zárójelbe írt számok mutatják. A paraméterértéket úgy
kapja meg, ha összeadja az engedélyezni kívánt funkciók decimális értékeit.

Alapbeállítás: 016
(ajtónyitás kilépési
nyomógomb
bemenetről
engedélyezve)

25 Dátum és idő beállítása
Bevitel:  év (2 számjegy) hónap (2 számjegy) nap (2 számjegy)

óra (2 számjegy) perc (2 számjegy) másodperc (2 számjegy)
Megjegyzés: Az év utolsó két számjegyét kell írni, az idő 24 órás formátumú

Ajtónyitó relé idő ( M4 / M6 / M8 )
02 Ajtónyitó relé idejének beállítása

Bevitel:  időérték (3 számjegy)
000         = kapcsolt relékimenet
001-600 = 1-600 másodperc
601-609 = 0.1-0.9 másodperc

Alapbeállítás: 002
(2 másodperc)

Segédolvasó működési mód és kényszerített hatástalanítás ( M4 / M6 / M8 )
28 Segédolvasó működési mód és kényszerített hatástalanítás beállítása

Bevitel:  paraméterérték (3 számjegy)
000 =  Az AR-721H és a segédolvasó ugyanazt az ajtót vezérli,

kényszerített hatástalanítás funkció tiltva.
064 =  Az AR-721H és a segédolvasó két külön ajtót vezérel.
128 =  Az AR-721H és a segédolvasó ugyanazt az ajtót vezérli,

kényszerített hatástalanítás funkció engedélyezve.
Megjegyzés: Ha az AR-721HV3 és a segédolvasó két külön ajtót vezérel
(064), akkor a riasztás funkció letiltódik, mert a riasztó tranzisztoros kimenete
a segédolvasóhoz tartozó ajtó vezérlését fogja ellátni.

Alapbeállítás: 000
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Parancskód Funkció Megjegyzés
Kártyák, felhasználói kódok és anti-pass-back programozása

Felhasználók hozzáadása ( M4 / M8 )
12 Felhasználói kód hozzáadása / megváltoztatása (kártya vagy kód mód)

Bevitel:  felhasználói szám (5 számjegy) felhasználói kód (4 számjegy)
Megjegyzés: Az így bevitt felhasználói kóddal az ajtónyitás a kártya
felmutatásával vagy a felhasználói szám majd a felhasználói kód
megadásával történik (M8 üzemmódban nem kell a felhasználói szám).

13 Felhasználói kód hozzáadása / megváltoztatása (kártya és kód mód)
Bevitel:  felhasználói szám (5 számjegy) felhasználói kód (4 számjegy)
Megjegyzés: Az így bevitt felhasználói kóddal az ajtónyitás a kártya
felmutatásával, majd a felhasználói kód megadásával történik.
Ha a 28 paranccsal egyazon ajtóra programozta az AR-721HV3-at és a
segédolvasót, ne programozzon felhasználói kódot ezzel a paranccsal,
ugyanis a segédolvasónak nincs billentyűzete, így a segédolvasó felőli
ajtóvezérlés lehetetlen lesz.

19 Kártyák hozzáadása
Bevitel:  kezdő felhasználói szám (5 számjegy) felprogramozandó

kártyák száma (5 számjegy)
Megjegyzés: Az adatok bevitele után egymás után mutassa fel a megadott
mennyiségű kártyát! Ha egynél több kártyát programoz egyszerre, ügyeljen
arra, hogy a kártyák egymás utáni (egyesével növekvő) kártyakóddal
rendelkezzenek, mert a parancs kiadása után csak azokat a kártyákat tanulja
meg a rendszer, melyek az elsőnek felmutatott kártya kártyakódjától
számítva a megadott darabszám szerint megnövelt kártyakódig tartományba
esnek. Az elsőnek felmutatott kártya a legkisebb kártyaszámú legyen, a többi
bármilyen sorrendben felmutatható, a rendszer a kártyaszám szerinti
sorrendben fogja letárolni a kártyákat.

Felhasználók hozzáadása ( M6 )
11 Kártyák hozzáadása

Bevitel:  kezdő kártyakód (5 számjegy) utolsó felprogramozni
kívánt kártya kódja (5 számjegy)

Megjegyzés: Mivel közvetlenül a kártyák kódja kerül megadásra, a kártyák
felmutatására nincs szükség.

15 Közös felhasználói kód megváltoztatása (kártya vagy kód mód)
Bevitel:  új közös felhasználói kód (4 számjegy)
Megjegyzés: Az ajtónyitás kártyafelmutatással vagy a közös felhasználói kód
megadásával történik. 0000 megadása letiltja a közös felhasználói kódot, így
kártya felmutatása nélkül az ajtóvezérlés nem lehetséges.

Alapbeállítás: 4321

17 Közös kártyafelhasználói kód megváltoztatása (kártya és kód mód)
Bevitel:  új közös kártyafelhasználói kód (4 számjegy)
Megjegyzés: A kártyával történő ajtónyitáshoz, a kártya felmutatása után
meg kell adni a közös kártyafelhasználói kódot, majd megnyomni a
billentyűt. 0000 megadása letiltja a közös kártyafelhasználói kódot, így a
kártyafelmutatás azonnali ajtóvezérlést eredményez.

Alapbeállítás: 1234

22 Gyors kártyahozzáadás / -törlés
Bevitel:  parancsválasztó (1 számjegy)
1 = kártya hozzáadása
0 = kártya törlése
Megjegyzés: A parancs kiadása után mutasson fel egy kártyát!

Felhasználók tiltása / engedélyezése ( M4 / M8 )
10 Felhasználók tiltása

Bevitel:  kezdő felhasználói szám (5 számjegy) utolsó tiltani kívánt
felhasználói szám

Megjegyzés: A kártyakódok nem törlődnek, csak a felhasználói kódok.
11 Felhasználók engedélyezése

Bevitel:  kezdő felhasználói szám (5 számjegy) utolsó engedélyezni kívánt
felhasználói szám

Megjegyzés: A felhasználói kódokat újra kell programozni.
Kártyák törlése ( M6 )

10 Kártyák törlése
Bevitel:  kezdő kártyakód (5 számjegy) utolsó törölni kívánt kártya

kódja (5 számjegy)
Összes felhasználó törlése ( M4 / M6 / M8 )

29 Összes felhasználó törlése
Bevitel: 29
Megjegyzés: A kártya- és felhasználói kódok véglegesen törlődnek.



23

Parancskód Funkció Megjegyzés
Anti-pass-back ( M4 / M8 )

26 Felhasználói számhoz tartozó anti-pass-back beállítása
Bevitel:  kezdő felhasználói szám (5 számjegy) utolsó módosítani kívánt

felhasználói szám (5 számjegy) paraméterérték (1 számjegy)
0 = Anti-pass-back engedélyezése
1 = Anti-pass-back tiltása
2 = Anti-pass-back alaphelyzetbe állítása (a felhasználó újra hozzáférhet

minden bejárati és kijárati ajtóhoz egyaránt)
Érintett parancskódok: 20 (7.bit)

Riasztás funkció programozása
Időzítések programozása ( M4 / M8 )

03 Riasztó tranzisztoros kimenet idejének beállítása
Bevitel:  időérték (3 számjegy)
000         = a kimenet hatástalanításig aktív marad
001-600 = 1-600 másodperc (hatástalanítás lekapcsolja)

Alapbeállítás: 002
(2 másodperc)

05 Élesítési késleltetés beállítása
Bevitel:  időérték (3 számjegy)
001-600 = 1-600 másodperc

Alapbeállítás: 001
(1 másodperc)

06 Riasztási késleltetés beállítása
Bevitel:  időérték (3 számjegy)
001-600 = 1-600 másodperc

Alapbeállítás: 003
(3 másodperc)

18 Ajtóvisszazárás várakozási idejének beállítása
Bevitel:  időérték (3 számjegy)
001-600 = 1-600 másodperc
Megjegyzés: Élesített állapotban, ha egy érvényes kártya felmutatásától
számítva a beállított idő letelte után az ajtónyitásérzékelő bemeneten nincs
negatív potenciál (az ajtó nyitva van), a készülék riasztást generál.

Alapbeállítás: 015
(15 másodperc)

Élesítő / hatástalanító kód ( M4 / M8 )
17 Élesítő / hatástalanító kód beállítása

Bevitel:  új élesítő / hatástalanító kód (4 számjegy)
Alapbeállítás: 1234

Liftvezérlő programozása
Relé idő és hálózati azonosító ( M4 / M8 )

23 Liftvezérlő külső nyomógomb és kártyafelmutatási relé idők beállítása
Bevitel:  liftvezérlő hálózati azonosítója (3 számjegy)

nyomógomb relé időérték kártyafelmutatási relé időérték
001-600 = 1-600 másodperc
Megjegyzés: Az AR-401RO16 liftvezérlőnek nincs külső nyomógomb
bemenete, de a parancs kiadásakor meg kell adnia a nyomógomb relé
időértékét is, de a megadott értéknek nincs jelentősége.

24 AR-721R32 liftvezérlő hálózati azonosítójának beállítása
Bevitel:  hálózati azonosító (3 számjegy, 001-003)
Megjegyzés: AR-401RO16 liftvezérlő használata esetén nincs szükség erre
a beállításra, mert a hálózati azonosító a készüléken állítható, DIP kapcsolók
segítségével.

Liftfelhasználók hozzáférésének engedélyezése emeletekhez ( M4 / M8 )
21 Liftfelhasználó hozzáférésének engedélyezése több emelethez

Bevitel:  felhasználói szám (3 számjegy!) emeletcsoport (1 számjegy)
emeletmaszk (8 számjegy)

emeletcsoport
száma

emeletmaszk számjegyei
1 2 3 4 5 6 7 8

0 8 7 6 5 4 3 2 1
1 16 15 14 13 12 11 10 9
2 24 23 22 21 20 19 18 17
3 32 31 30 29 28 27 26 25

Minden emeletcsoporthoz 8 emelet tartozik.
Az emeletmaszk számjegyein 1-essel engedélyezhetjük, 0-val pedig tilthatjuk
az adott felhasználó hozzáférési jogát a táblázat szerinti emeletre.
Megjegyzés: Ezt a parancsot ki kell adni minden emeletcsoportra, hogy a
felhasználó jogosultságát mind a 32 emelethez beállítsuk.
Csak az első 630 felhasználó ruházható fel liftvezérlési jogosultsággal.

27 Liftfelhasználó hozzáférésének engedélyezése egy emelethez
Bevitel:  felhasználói szám (5 számjegy) emelet (2 számjegy)
Megjegyzés: Csak az első 630 felhasználó ruházható fel liftvezérlési
jogosultsággal. A maximális emeletszám 32.
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PROGRAMOZÁS RÉSZLETEZÉSE

Rendszerbeállítások

Hálózati azonosító ( M4 / M8 )

00 Parancskód: Hálózati azonosító
Ez egy 3 számjegyű azonosító a hálózatba kötött eszközök megkülönböztetésére. A hálózati vezérlő ez alapján címzi a
hozzá csatlakoztatott egységeket az RS-485 porton történő kommunikáció során. Értékét a 001-254 tartományban kell
megadni.
Bevitel: hálózati azonosító (3 számjegy, 001-254)
Megjegyzés: Minden azonos hálózati vezérlőhöz csatlakoztatott egységnek különböző hálózati azonosítót kell megadni.
Alapbeállítás: 001
Példa:

parancskód               hálózati azonosító

Ebben a példában 002-re állítottuk át az olvasó hálózati azonosítóját.

Mester kód ( M4 / M6 / M8 )

09 Parancskód: Mester kód megváltoztatása
Ez egy 6 számjegyű kód a programozói módba való belépéshez. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a kódot 1 2 3 4 5 6-on,
amíg az összes többi programozást nem végezte el és nem tesztelte le! Ne felejtse el megváltoztatni a kódot, amikor a
telepítést és beállításokat teljesen befejezte!
Az új Mester kódot kétszer kell megadni, a kód esetleges véletlenül történő félreütéséből eredő kellemetlenségek
elkerülése érdekében.
Bevitel: új Mester kód kétszer (2*6 számjegy)
Alapbeállítás: 123456
Példa:

parancskód                                 új Mester kód                          új Mester kód megismétlése

Ebben a példában 654321-re állítottuk a Mester kódot. Ha kilépünk a programozásból, már az új kódot kell használnunk a
programozói módba való belépéshez.

Rendszerparaméterek ( M4 / M8 )

20 Parancskód: Rendszer paramétereinek beállítása
Ezzel a paranccsal a készülék működésére jellemző alapvető beállításokat végezhetjük el, alapfunkcióit
engedélyezhetjük vagy tilthatjuk.
Bevitel: paraméterérték (3 számjegy)
A paraméterérték egy 8 bites szám, melynek minden bitje más funkciót engedélyez, és decimális formában kell megadni
(000-255). A bitek decimális értékét a zárójelbe írt számok mutatják. A beírandó paraméterértéket úgy kapja meg, ha
összeadja az engedélyezni kívánt funkciók decimális értékeit.

0.bit (001) = Minden be- és kilépés naplózásának tiltása (hálózatban)
1.bit (002) = Automatikus újrazárás
2.bit (004) = Automatikus nyitás / automatikus hatástalanítás (hálózatban)
3.bit (008) = nem használt
4.bit (016) = Ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről
5.bit (032) = Ez az olvasó legyen a mester olvasó (hálózatban)
6.bit (064) = Engedélyezve bejárati olvasó, tiltva kijárati olvasó.
7.bit (128) = Anti-pass-back engedélyezése az olvasóra.
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Alapbeállítás: 016 (ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről engedélyezve)
Példa:

parancskód                 paraméterérték

Ebben a példában a gyári beállításban engedélyezett funkción kívül (ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről)
beállítottuk, hogy az olvasó a hálózat mester olvasója legyen, és engedélyeztük az anti-pass-back funkciót.
(016 + 032 + 128 = 176)

Rendszerparaméterek / Dátum és idő ( M6 )

20 Parancskód: Rendszer paramétereinek beállítása
Ezzel a paranccsal a készülék működésére jellemző alapvető beállításokat végezhetjük el, alapfunkcióit
engedélyezhetjük vagy tilthatjuk.
Bevitel: paraméterérték (3 számjegy)
A paraméterérték egy 8 bites szám, melynek minden bitje más funkciót engedélyez, és decimális formában kell megadni
(000-255). A bitek decimális értékét a zárójelbe írt számok mutatják. A beírandó paraméterértéket úgy kapja meg, ha
összeadja az engedélyezni kívánt funkciók decimális értékeit.

0.bit (001) = nem használt
1.bit (002) = Automatikus újrazárás
2.bit (004) = nem használt
3.bit (008) = nem használt
4.bit (016) = Ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről
5.bit (032) = nem használt
6.bit (064) = nem használt
7.bit (128) = nem használt

Alapbeállítás: 016 (ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről engedélyezve)
Példa:

parancskód                 paraméterérték

Ebben a példában a gyári beállításban engedélyezett funkción kívül (ajtónyitás kilépési nyomógomb bemenetről)
engedélyeztük az automatikus újrazárás funkciót.
(002 + 016 = 018)

25 Parancskód: Dátum és idő beállítása
Ez a parancs a rendszeróra beállítására szolgál.
Bevitel: év (2 számjegy) hónap (2 számjegy) nap (2 számjegy)

óra (2 számjegy) perc (2 számjegy) másodperc (2 számjegy)
Megjegyzés: Az év utolsó két számjegyet kell beírni, az időt pedig 24 órás formátumban kell megadni.
Példa:

parancskód                       év               hónap              nap                óra perc         másodperc

Ebben a példában a dátumot 2004. december 31-ére, az időt pedig 23 óra 59 perc 59 másodpercre állítottuk.

Ajtónyitó relé idő ( M4 / M6 / M8 )

02 Parancskód: Ajtónyitó relé idejének beállítása
Ezzel a paranccsal az ajtónyitó relé idejét, illetve működési módját állíthatja be. Az ajtónyitás idejét 0.1-600 másodpercig
állíthatja, vagy programozhatja kapcsolt működésűre, mely esetben a relé kapcsoláskor behúzva marad a következő
ajtóvezérlésig.
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Bevitel: időérték (3 számjegy)

000 = kapcsolt relékimenet
001-600 = 1-600 másodperc
601-609 = 0.1-0.9 másodperc

Megjegyzés: Ha a 28 parancsnál kétajtós működésre állítja a rendszert, a segédolvasó által működtetett tranzisztoros
kimenet működése meg fog egyezni az ajtónyitó relé működésével.
Alapbeállítás: 002 (2 másodperc)
Példa:

parancskód                       időérték

Ebben a példában az ajtónyitás idejét 7 másodpercre állítottuk.

Segédolvasó működési mód és kényszerített hatástalanítás ( M4 / M6 / M8 )

28 Parancskód: Segédolvasó működési mód és kényszerített hatástalanítás beállítása
Ha csatlakoztatott segédolvasót, alapbeállítás szerint az AR-721HV3 és a segédolvasó is az ajtónyitó relét működteti.
Ezzel a paranccsal beállíthatja, hogy a segédolvasó egy másik ajtót vezéreljen, továbbá engedélyezheti / tilthatja a
kényszerített hatástalanítás funkciót. Ha kétajtós működésre állítja a rendszert, a riasztás funkciónál használt
tranzisztoros kimenet a segédolvasóhoz tartozó ajtó vezérlését fogja ellátni. A kényszerített hatástalanítás egy speciális
ajtóvezérlési kód használatát jelenti, mely esetben az ajtóvezérlés, ajtóvezérlés ugyanúgy zajlik, mint normál esetben,
viszont az olvasó egy segélykérő üzenetet küld a számítógép felé, mely az eseménynaplóba is bekerül. Ennek a
funkciónak csak hálózatos működésnél van jelentősége.
Bevitel: paraméterérték (3 számjegy)

000 =  Az AR-721HV3 és a segédolvasó ugyanazt az ajtót vezérli, kényszerített hatástalanítás funkció tiltva.
064 =  Az AR-721HV3 és a segédolvasó két külön ajtót vezérel, kényszerített hatástalanítás és riasztás funkció tiltva.
128 =  Az AR-721HV3 és a segédolvasó ugyanazt az ajtót vezérli, kényszerített hatástalanítás funkció engedélyezve.

Megjegyzés: Kétajtós működésnél a riasztás funkció letiltódik, mert a riasztó tranzisztoros kimenete a segédolvasóhoz
tartozó ajtó vezérlését fogja ellátni.
Alapbeállítás: 000 (Az AR-721HV3 és a segédolvasó ugyanazt az ajtót vezérli, kényszerített hatástalanítás funkció tiltva)
Példa:

parancskód                 paraméterérték

Ebben a példában a segédolvasót külön ajtó vezérlésére állítottuk be, így az ajtónyitó relé kimenetet csak az
AR-721HV3-nál történő ajtóvezérlés fogja vezérelni, a segédolvasó pedig a riasztó funkcióhoz használt
tranzisztorkimenetet aktiválja, melyre egy relét csatlakoztatva valósíthatjuk meg a másik ajtó vezérlését. A riasztó funkció
nem használható ebben az üzemmódban.

Kártyák, felhasználói kódok és anti-pass-back programozása

Felhasználók hozzáadása ( M4 / M8 )

12 Parancskód: Felhasználói kód hozzáadása / megváltoztatása (kártya vagy kód mód)
Ezzel a paranccsal 4 számjegyű felhasználói kódot rendelhet minden felhasználóhoz külön-külön. Az így bevitt
felhasználói kóddal az ajtónyitás a kártya felmutatásával vagy a felhasználói szám majd a felhasználói kód
megadásával történik.
Bevitel: felhasználói szám (5 számjegy) felhasználói kód (4 számjegy)
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Példa:

parancskód felhasználói szám                               felhasználói kód

Ebben a példában a 00001-es felhasználónak a 9876 felhasználói kódot állítottuk be. A 00001-es felhasználó a kártya
felmutatásával vagy a 00001 9876 megadásával nyithatja az ajtót.

13 Parancskód: Felhasználói kód hozzáadása / megváltoztatása (kártya és kód mód)
Ezzel a paranccsal 4 számjegyű felhasználói kódot rendelhet minden felhasználóhoz külön-külön. Az így bevitt
felhasználói kóddal az ajtónyitás a kártya felmutatásával, majd a felhasználói kód megadásával történik.
Bevitel: felhasználói szám (5 számjegy) felhasználói kód (4 számjegy)
Példa:

parancskód                        felhasználói szám felhasználói kód

Ebben a példában a 00002-es felhasználónak a 6789 felhasználói kódot állítottuk be. A 00002-es felhasználó a kártya
felmutatásával majd a 6789 megadásával nyithatja az ajtót.

19 Parancskód: Kártyák hozzáadása
Az AR-721HV3, M4 és M8 üzemmódban 1024 felhasználót tud megkülönböztetni (00000-01023).
A 00000 felhasználói számú kártya a Mester kártya.
Bevitel: kezdő felhasználói szám (5 számjegy) felprogramozandó kártyák száma (5 számjegy)
Az adatok bevitele után egymás után mutassa fel a megadott mennyiségű kártyát! Ha egynél több kártyát programoz
egyszerre, ügyeljen arra, hogy a kártyák egymás utáni (egyesével növekvő) kártyakóddal rendelkezzenek, mert a
parancs kiadása után csak azokat a kártyákat tanulja meg a rendszer, melyek az elsőnek felmutatott kártya kártyakódjától
számítva a megadott darabszám szerint megnövelt kártyakódig tartományba esnek. Az elsőnek felmutatott kártya a
legkisebb kártyaszámú legyen, a többi bármilyen sorrendben felmutatható, a rendszer a kártyaszám szerinti sorrendben
fogja letárolni a kártyákat.
Megjegyzés: Ha egy kártya felmutatása után a LED zöld fénye mellett a hangjelző ötöt csippan, akkor a kártya már fel
van programozva a rendszerbe.
Példa:

parancskód                   kezdő felhasználói szám                felprogramozandó kártyák száma

Ebben a példában a 00003-as felhasználói számra programozunk fel egy kártyát. A parancs megadása után mutasson
fel egy tetszőleges kártyaszámú kártyát!

parancskód                   kezdő felhasználói szám                felprogramozandó kártyák száma

Ebben a példában a 00004-es felhasználói számtól programozunk fel 10 db egymás utáni kártyakódú kártyát. A parancs
megadása után mutassa fel először a legalacsonyabb kártyakódszámmal ellátott kártyát, majd a maradék 9-et
tetszőleges sorrendben! A kártyák kódjai a 00004-00013 felhasználói számokhoz lesznek letárolva az olvasó
memóriájában, kártyakód szerinti növekvő számsorrendben. Az első kártya felmutatása után néhány másodpercig
kalkulál a készülék. Várja meg, amíg a piros jelzés megszűnik és utána mutassa fel a többi kártyát!

Felhasználók hozzáadása ( M6 )

11 Parancskód: Kártyák hozzáadása
Az AR-721V3, M6 üzemmódban 65 536 kártyakódot tud megtanulni (00000-65535).
Bevitel: kezdő kártyakód (5 számjegy) utolsó felprogramozni kívánt kártya kódja (5 számjegy)
A parancs kiadása után az olvasó minden a két megadott kártyakód által meghatározott intervallumba eső kártyakódú
kártyát elfogad.
Megjegyzés: Mivel közvetlenül a kártyák kódja kerül megadásra, a kártyák felmutatására nincs szükség.
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Példa:

parancskód                         kezdő kártyakód utolsó felprogramozni kívánt kártya kódja

Ebben a példában úgy programoztuk az olvasót, hogy elfogadja a 25731 kártyakódú kártyát.

parancskód                         kezdő kártyakód utolsó felprogramozni kívánt kártya kódja

Ebben a példában úgy programoztuk az olvasót, hogy elfogadjon a 25732 kártyakódtól kezdve 10 db kártyát.

15 Parancskód: Közös felhasználói kód megváltoztatása (kártya vagy kód mód)
Az AR-721HV3 M6 üzemmódjában beállítható egy közös felhasználói kód, melynek segítségével kártyafelmutatás nélkül
is nyitható az ajtó.
Bevitel: új közös felhasználói kód (4 számjegy)
Az ajtónyitás kártyafelmutatással vagy a közös felhasználói kód megadásával történik. 0000 megadása letiltja a közös
felhasználói kódot, így kártya felmutatása nélkül az ajtóvezérlés nem lehetséges.
Alapbeállítás: 4321
Példa:

parancskód              új közös felhasználói kód

Ebben a példában 1357-re állítottuk a közös felhasználói kódot. Az összes felhasználó kártyafelmutatással vagy az 1357
megadásával nyithatja az ajtót.

17 Parancskód: Közös kártyafelhasználói kód megváltoztatása (kártya és kód mód)
Az AR-721HV3, M6 üzemmódban rendelkezik egy közös kártyafelhasználói kóddal, melyet, ha beprogramoz, az
ajtónyitáshoz nem elegendő a kártya felmutatása, az olvasó várni fog a közös felhasználói kód megadására is.
Bevitel: új közös kártyafelhasználói kód (4 számjegy)
Az ajtónyitás kártyafelmutatással, majd a közös kártyafelhasználói kód megadásával történik. 0000 megadása letiltja a
közös kártyafelhasználói kódot, így az ajtóvezérléshez elegendő a kártya felmutatása.
Alapbeállítás: 1234
Példa:

parancskód                        új közös kód

Ebben a példában 7531-re állítottuk a közös kártyafelhasználói kódot. Az összes felhasználó kártyafelmutatással, majd a
7531 megadásával nyithatja az ajtót.

22 Parancskód: Gyors kártyahozzáadás / -törlés
M6 üzemmódban lehetősége van egy-egy kártya gyors felprogramozására / törlésére. Ennél a parancsnál nem kell
kártyakódot megadni, csak azt, hogy hozzáadni vagy törölni szeretnénk, majd a parancs kiadása után fel kell mutatni egy
kártyát, melyről a készülék leolvassa a kártyakódot, és igényünk szerint engedélyezi vagy törli a rendszerből.
Bevitel: parancsválasztó (1 számjegy)

1 = kártya hozzáadása
0 = kártya törlése

A parancs kiadása után mutasson fel egy kártyát!
Példa:

parancskód       parancsválasztó

Ebben a példában hozzáadunk egy kártyát a rendszerhez. Tételezzük fel, hogy a parancs kiadása után a 25742
kártyaszámú kártyát mutatjuk fel! Ebben az esetben az eredmény ugyanaz, mint a 11 25742 25742 parancs
eredménye, lényegesen egyszerűbb módon.
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parancskód       parancsválasztó

Ebben a példában törlünk egy kártyát a rendszerből. Tételezzük fel, hogy a parancs kiadása után a 25742 kártyaszámú
kártyát mutatjuk fel! Ebben az esetben az eredmény ugyanaz, mint a 10 25742 25742 parancs eredménye,
lényegesen egyszerűbb módon.

Felhasználók tiltása / engedélyezése ( M4 / M8 )

10 Parancskód: Felhasználók tiltása
Ez a parancs megvonja az ajtóvezérlési jogosultságot a megadott felhasználói számhoz tartozó kártyáktól, valamint törli a
hozzájuk tartozó felhasználói kódokat. A letárolt kártyakódok nem törlődnek, ezáltal a letiltott felhasználókat a
felhasználók engedélyezése paranccsal újra aktivizálhatja a kártyák újraprogramozása nélkül, csupán a felhasználói
kódokat kell ismét beprogramoznia, ha voltak programozva.
Megjegyzés: M4 és M8 üzemmódban kimondottan kártyatörlésre szolgáló parancs nincs, de természetesen a letiltott
felhasználók által felszabadult felhasználói címekre programozhat új felhasználókat.
A felhasználói címekhez tartozó kártyakódok csak az összes felhasználó törlése paranccsal törlődnek.
Bevitel: kezdő felhasználói szám (5 számjegy) utolsó tiltani kívánt felhasználói szám
Példa:

parancskód első tanítandó felhasználói szám utolsó tanítandó felhasználói szám

Ebben a példában megvontuk az ajtóvezérlést a 00007-es felhasználótól, de kártyakódját megjegyezte a rendszer egy
esetleges újraengedélyezéshez.

parancskód első tanítandó felhasználói szám utolsó tanítandó felhasználói szám

Ebben a példában megvontuk az ajtóvezérlést a 00008-as felhasználói számtól számított 10 felhasználótól, de
kártyakódjukat megjegyezte a rendszer egy esetleges újraengedélyezéshez.

11 Parancskód: Felhasználók engedélyezése
Ez a parancs letiltott felhasználók újraengedélyezésére szolgál a kártyák újraprogramozása nélkül.
Megjegyzés: A felhasználói kódokat igény szerint újra be kell programoznia, mert a felhasználói kódok a felhasználók
tiltásakor törlődnek a rendszer memóriájából.
Bevitel: kezdő felhasználói szám (5 számjegy) utolsó engedélyezni kívánt felhasználói szám
Példa:

parancskód                     első felhasználói szám utolsó engedélyezendő felhasználói szám

Ebben a példában a már előzőleg a 00007-es felhasználói számra programozott kártya ismét hozzáfér a rendszerhez,
felhasználói kódja nincs.

parancskód                     első felhasználói szám utolsó engedélyezendő felhasználói szám

Ebben a példában a már előzőleg a 00008-as felhasználói számtól számított 10 felhasználói számra programozott
kártyák ismét hozzáférnek a rendszerhez, felhasználói kódjuk nincs.

Kártyák törlése ( M6 )

10 Parancskód: Kártyák törlése
Ez a parancs megvonja az ajtóvezérlési jogosultságot a megadott kártyakódú kártyáktól.
Bevitel: kezdő kártyakód (5 számjegy) utolsó törölni kívánt kártya kódja (5 számjegy)
A parancs kiadása után az olvasó minden a két megadott kártyakód által meghatározott intervallumba eső kártyakódú
kártyát letilt.
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Megjegyzés: Amennyiben indokolt, változtassa meg a közös felhasználói kódot, mert az a személy, akié a kártya volt, ha
ismeri a közös felhasználói kódot, továbbra is bejuthat a védett területre!
Példa:

parancskód első törlendő kártyakód utolsó törlendő kártya kódja

Ebben a példában a 25731 kártyakódú kártyát töröltük a rendszerből.

parancskód első törlendő kártyakód utolsó törlendő kártya kódja

Ebben a példában a 25732 kártyakódtól kezdve 10 db kártyát töröltünk a rendszerből.

Összes felhasználó törlése ( M4 / M6 / M8 )

29 Parancskód: Összes felhasználó törlése
Ez a parancs az összes felhasználó törlésére szolgál. Mind a kártyakódok, mind a felhasználói kódok végérvényesen
törlődnek a rendszerből. A felhasználók engedélyezése parancs (M4 / M8) nem engedélyezi újra a kártyákat, csak a
teljes újraprogramozás, ezért a parancs kiadása előtt különös odafigyeléssel gondolja át szándékát!
Bevitel: 29

Megjegyzés: Az adatok törlése kb. 10 másodpercet vesz igénybe, mely idő alatt a LED pirosan villog.
Példa:

parancskód               törlés megerősítése

A fenti parancs kiadása törli az össze kártyakódot és felhasználói kódot a rendszerből.

Anti-pass-back ( M4 / M8 )

26 Parancskód: Felhasználói számhoz tartozó anti-pass-back beállítása
Ha a rendszer paramétereinek beállításánál engedélyezte az anti-pass-back funkciót (20 parancskód, 7.bit), itt
állíthatja be, hogy a funkció mely felhasználókra legyen hatással, illetve a funkciót már eleve használó felhasználók
számára az engedélyezett haladási irány megsértésétől letiltódott olvasók engedélyezését is itt végezheti el.
Bevitel: kezdő felhasználói szám (5 számjegy) utolsó módosítani kívánt felhasználói szám (5 számjegy)

paraméterérték (1 számjegy)

0 = Anti-pass-back engedélyezése
1 = Anti-pass-back tiltása
2 = Anti-pass-back alaphelyzetbe állítása (a felhasználó újra hozzáférhet minden bejárati és kijárati ajtóhoz egyaránt,

míg újra meg nem sérti a megengedett haladási irányt)

Példa:

parancskód         első módosítandó felhasználói szám   utolsó módosítandó felhasználói szám   paraméterérték

Ebben a példában a 00010-es felhasználói számtól kezdve 10 felhasználóra engedélyeztük az anti-pass-back funkciót,
így ezen felhasználók egyike sem haladhat át kártyájával közvetlenül egymás után azonos irányban.

parancskód         első módosítandó felhasználói szám   utolsó módosítandó felhasználói szám   paraméterérték

Ebben a példában a 00015-ös felhasználói számtól kezdve 5 felhasználónál tiltottuk az anti-pass-back funkciót, így ezen
felhasználók bármikor hozzáférnek valamennyi olvasóhoz, bármilyen haladási irányból.



31

parancskód                   kezdő felhasználói szám                        utolsó felhasználói szám paraméterérték

Ebben a példában a 00012-es felhasználói számára újraengedélyezzük az összes anti-pass-back megsértéstől letiltódott
olvasót. Az anti-pass-back funkció továbbra is vonatkozik a felhasználóra.

Riasztás funkció programozása

Időzítések programozása ( M4 / M8 )

03 Parancskód: Riasztó tranzisztoros kimenet idejének beállítása
Ezzel a paranccsal állíthatja, hogy a riasztó tranzisztoros kimenetén meddig legyen feszültség, illetve működési módját
állíthatja be. Az aktív állapot idejét 1-600 másodpercig állíthatja, vagy programozhatja úgy is, hogy a kimenet aktív
maradjon a rendszer hatástalanításáig.
Bevitel: időérték (3 számjegy)

000 = a kimenet hatástalanításig aktív marad
001-600 = 1-600 másodperc (hatástalanítás lekapcsolja)

Megjegyzés: Ha a 28 parancsnál kétajtós működésre állítja a rendszert, a tranzisztoros kimenet a segédolvasó által
működtetett ajtó vezérlését fogja ellátni, és működése az ajtónyitó relé működésével fog megegyezni.
Alapbeállítás: 002 (2 másodperc)
Példa:

parancskód                       időérték

Ebben a példában a riasztó tranzisztoros kimenete a riasztás pillanatától számított 10 másodpercig lesz aktív, kivéve, ha
még az idő letelte előtt hatástalanítja valaki a rendszert, mert a hatástalanítás azonnal lekapcsolja a kimenetet.

05 Parancskód: Élesítési késleltetés beállítása
Ezzel a paranccsal beállíthatja, hogy az élesítő kód megadása után mennyi idővel élesedjen ténylegesen a rendszer.
Bevitel: időérték (3 számjegy)

001-600 = 1-600 másodperc

Alapbeállítás: 001 (1 másodperc)
Példa:

parancskód                       időérték

Ebben a példában az élesítő kód megadása után 5 másodperccel élesedik a rendszer.

06 Parancskód: Riasztási késleltetés beállítása
Ezzel a paranccsal beállíthatja, hogy egy riasztási esemény pillanatától számítva mennyi idő múlva aktiválódjon a
tranzisztoros kimenet.
Bevitel: időérték (3 számjegy)

001-600 = 1-600 másodperc

Alapbeállítás: 003 (3 másodperc)
Példa:

parancskód                       időérték

Ebben a példában a riasztó tranzisztoros kimenete a riasztási esemény pillanatától számított 1 másodperc múlva
aktiválódik.
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18 Parancskód: Ajtóvisszazárás várakozási idejének beállítása
Ezzel a paranccsal állíthatja be, hogy a rendszer élesített állapotában az ajtóvezérlés pillanatától számítva mennyi ideje
legyen egy felhasználónak áthaladni, majd visszazárnia az ajtót.
Megjegyzés: Ha élesített állapotban a beállított időn belül nem csukják be az ajtót, akkor riasztás történik.
Bevitel: időérték (3 számjegy)

001-600 = 1-600 másodperc

Alapbeállítás: 015 (15 másodperc)
Példa:

parancskód                       időérték

Ebben a példában az áthaladásra megengedett időt 20 másodpercre növeltük.

Élesítő / hatástalanító kód ( M4 / M8 )

17 Parancskód: Élesítő / hatástalanító kód beállítása
Ennek a kódnak az ismeretében lehet a rendszert élesíteni / hatástalanítani.
Érvényes kártyával vagy felhasználói kóddal történő ajtóvezérlés után az itt beprogramozott kód megadásával,
majd a gomb megnyomásával élesítheti / hatástalaníthatja a rendszert.
Bevitel: új élesítő / hatástalanító kód (4 számjegy)
Alapbeállítás: 1234
Példa:

parancskód            új élesítő / hatástalanító kód

Ebben a példában az élesítő / hatástalanító kódot 4321-re változtattuk.

Liftvezérlő programozása
Bővebb útmutatót a liftvezérlő leírásában talál.

Relé idő és hálózati azonosító ( M4 / M8 )

23 Parancskód: Liftvezérlő külső nyomógomb és kártyafelmutatási idők beállítása
Ezzel a paranccsal a liftvezérlő külső nyomógomb bemenetéhez tartozó reléjének és a kártyafelmutatáskor aktivizálódó
reléjének idejét állíthatja be. Mindkét relé idejét 1-600 másodpercig állíthatja.
Bevitel: liftvezérlő hálózati azonosítója (3 számjegy)

nyomógomb relé időérték kártyafelmutatási relé időérték

001-600 = 1-600 másodperc

Megjegyzés: Az AR-401RO16 liftvezérlőnek nincs külső nyomógomb bemenete, de a parancs kiadásakor meg kell adnia
a nyomógomb relé időértékét is (a megadott értéknek nincs jelentősége).
Példa:

parancskód       nyomógomb relé időérték    kártyafelmutatási relé időérték

Ebben a példában a liftvezérlő külső nyomógomb reléjének idejét 10 másodpercre, a kártyafelmutatási reléjének idejét
5 másodpercre állítottuk.
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24 Parancskód: AR-721R32 liftvezérlő hálózati azonosítójának beállítása
Ez egy 3 számjegyű azonosító a hálózatba kötött eszközök megkülönböztetésére.
Értékét a 001-003 tartományban kell megadni.
Megjegyzés: AR-401RO16 liftvezérlő használata esetén nincs szükség erre a beállításra, mert a hálózati azonosító a
készüléken állítható DIP kapcsolók segítségével történik.
Bevitel: hálózati azonosító (3 számjegy, 001-003)
Példa:

parancskód               hálózati azonosító

Ebben a példában a liftvezérlő hálózati azonosítóját 003-ra állítottuk.

Liftfelhasználók hozzáférésének engedélyezése emeletekhez ( M4 / M8 )

M4 és M8 üzemmódban az AR-721HV3 olvasó liftvezérlővel telepítve 32 emelethez történő hozzáférés kezelésére
alkalmas. A liftfelhasználók mindegyikénél külön-külön állítható, hogy mely emeletekhez jogosultak hozzáférni. A
felhasználó csak azokra az emeletekre küldheti a liftet, amelyik engedélyezve van a számára, a nem engedélyezett
emeleteken nincs lehetősége a liftből való kiszállásra. Liftfelhasználó csak az első 630 felhasználó lehet, a többi
felhasználói számhoz nem rendelhető liftvezérlési jogosultság, ezért a felhasználók hozzáadása előtt gondosan tervezze
meg, hogy mely felhasználók kaphatnak majd liftvezérlési jogosultságot, hogy a megfelelő kártyákkal kezdhesse a
felprogramozást!

21 Parancskód: Liftfelhasználó hozzáférésének engedélyezése több emelethez
Ezzel a paranccsal a megadott felhasználói számhoz tartozó liftvezérlési jogosultságot állíthatja be mind a 32 emeletre
vonatkozóan, 8 emeletenkénti csoportokban.
Bevitel: felhasználói szám (3 számjegy!) emeletcsoport (1 számjegy) emeletmaszk (8 számjegy)

emeletcsoport
száma

emeletmaszk számjegyei
1 2 3 4 5 6 7 8

0 8 7 6 5 4 3 2 1
1 16 15 14 13 12 11 10 9
2 24 23 22 21 20 19 18 17
3 32 31 30 29 28 27 26 25

Minden emeletcsoporthoz 8 emelet tartozik. Az emeletmaszk számjegyein 1-essel engedélyezhetjük, 0-val pedig tilthatjuk
az adott felhasználó hozzáférési jogát a táblázat szerinti emeletre.
Megjegyzés: Ezt a parancsot ki kell adni minden emeletcsoportra, hogy a felhasználó jogosultságát mind a 32 emelethez
beállítsuk. A felhasználói szám alsó három számjegyét kell csak megadni.
Példa:

parancskód               felhasználói szám         emeletcsoport                                   emeletmaszk

Ebben a példában 00001-es felhasználónak az 1., 2., 3., 5. és 7. emeletekhez történő hozzáférésre adtunk jogosultságot.

27 Parancskód: Liftfelhasználó hozzáférésének engedélyezése egy emelethez
Ezzel a paranccsal a megadott felhasználói számhoz emeletenként adhat liftvezérlési jogosultságot.
Megjegyzés: Jogosultság elvételére a 21 parancs (liftfelhasználó hozzáférésének engedélyezése több emeletre)
használható.
Bevitel: felhasználói szám (5 számjegy) emelet (2 számjegy)
Példa:

parancskód                         felhasználói szám                            emelet

Az előző parancs példájából kiindulva, ebben a példában a 00001-es felhasználónak engedélyeztük a 4. emeletet is, így
a felhasználó az 1., 2., 3., 4., 5. és 7. emeletekhez férhet hozzá.
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KÁRTYARÖGZÍTÉSI TÁBLÁZAT ( M4 / M8 )

Figyelmesen rögzítse a felhasználói számokat, a felhasználók neveit, a kártyák azonosítóit (területkód : kártyakód) és a
felhasználói kódokat és tárolja biztonságos helyen! Ne töltse ki ezt a táblázatot, használjon fénymásolatot!

Felhasználói
szám

Felhasználó neve Területkód : kártyakód Felhasználói
kód
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Funkció Parancs Alapbeállítás
Mester kód megváltoztatása 09 XXXXXX XXXXXX 123456
Ajtónyitó relé idejének beállítása 02 XXX 002 (2 másodperc)
Élesítő / hatástalanító kód beállítása 17 XXXX 1234 (M4 / M8)
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KÁRTYARÖGZÍTÉSI TÁBLÁZAT ( M6 )

Figyelmesen rögzítse a felhasználók neveit és a kártyák azonosítóit (kártyakód) és tárolja biztonságos helyen!
Ne töltse ki ezt a táblázatot, használjon fénymásolatot!

Felhasználó neve Kártyakód

Funkció Parancs Alapbeállítás
Mester kód megváltoztatása 09 XXXXXX XXXXXX 123456
Ajtónyitó relé idejének beállítása 02 XXX 002 (2 másodperc)
Közös felhasználói kód megváltoztatása 15 XXXX 4321
Közös kártyafelhasználói kód megváltoztatása 17 XXXX 1234


