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1. Загальні положення 

1.1. Технічні характеристики  
 

№  Параметр  Значення  
1  Максимальна кількість користувачів 1000  
2  Кількість реле (НЗ і ПЗ контакти) 2  
3  Кількість незалежних зчитувачів 2  
4  Підтримуваний тип інтерфейсу підключення зчитувачів 1-Wire (Touch Memory)  
5  Час включення реле для електромеханічних замків 0.25 – 1 сек  
6  Час включення реле для електромагнітних замків 1 – 30 сек  
7  Напруга живлення 9 – 13 В  
8  Струм в режимі очікування не більше 60 мА  
9  Струм при двох включених реле не більше 110 мА  
10  Здатність навантаження реле 5 А, 125 В  
11  Габаритні розміри (Ширина х Висота х Товщина) 47 x 66 x 24 мм  
12  Робочий діапазон температур 0 – 60 °С  

 

1.2.  Позначення роз'ємів 
 
Рисунок 1.1  -  Позначення роз'ємів локального модуля контролю доступу iBC-03 
 

                            
 

* Всі контакти «Загальний» пов'язані один з одним, тобто можна використовувати ті, які є 
найзручнішими при підключенні. 

** Контакти «+12 В» пов'язані один з одним, правий рекомендується використовувати для подачі 
живлення на контролер і живлення замку, лівий для живлення Proximity зчитувачів. 
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2. Функціональні можливості контролера 
 

Локальний модуль контролю доступу iBC-03 призначений для управління доступом в житлові, виробничі 
або офісні приміщення, входи які обладнані електромагнітним або електромеханічним замком. Крім того, 
контролер iBC-03 може вирішувати завдання охорони приміщення, а при використанні GSM модуля виконує 
ще й функцію оповіщення по телефону про несанкціоноване проникнення в приміщення, що охороняється. 
Якщо GSM модуль не використовується, то оповіщення про виникнення тривожної ситуації проводиться за 
допомогою сирени, або сигнал тривоги може передаватися на пульт охоронної централі, можливі й інші 
варіанти. Таким чином, контролер iBC-03 може вирішувати відразу два завдання: 

 
1. Контроль доступу в приміщення. 
2. Охорона приміщення з оповіщенням про виникнення тривожної ситуації. 
 
Налагодження та зміна режимів роботи контролера можлива двома способами: за допомогою майстер-

ключа і підключивши до комп'ютера за допомогою програми для настройки контролера iBC-03 яку можна 
завантажити з сайту cyphrax.com. Також за допомогою цієї програми можливе заповнення бази ключів і 
запис її в контролер або контролери. 

 
2.1. Основні функціональні можливості контролера iBC-03  
 

• Можливість інтеграції з будь-яким типом GSM модулів 
• Захист від підбору ключів 
• Робота з будь-якими видами замків (електромагнітний і електромеханічний) 
• Візуальна індикація режимів роботи на зчитувачах 
• Блокування доступу в приміщення за допомогою ключів 
• Можливість повноцінної роботи з двома дверима 
• Програмування за допомогою ПК 
• Режим автоматичного формування бази ключів 
• Режим господар приміщення 
• Режим заборони подвійного проходу 
• Режим доступ в присутності господарів 

 
Залежно від типу зчитувача, який  підключається в якості ключів доступу можуть використовуватися 

електронно-кодові ключі Touch Memory або Proximity-карти. Контролер працює з будь-якими типами засувок 
і замків - електромагнітними і електромеханічними. Велика кількість режимів роботи контролера дозволяють 
вирішувати широкий спектр завдань, який не обмежується далі наведеними прикладами.  
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3. Основні режими роботи контролера 
  

3.1. Базовий режим работи  
  
Цей режим дозволяє організувати крім класичного контролю доступу в приміщення ще одну додаткову 

функцію - керування будь-яким обладнанням (рис. 3.1.1). Ця функція може бути включена для будь-якої 
кількості ключів.  

 
В даному режимі можливі наступні дії: 
• По короткому дотику. Ключ може керувати реле № 1 або реле № 2 - реле, яким керує ключ 
встановлюється індивідуально для кожного ключа. 
• По довгому дотику управляти другим реле, тобто - якщо за коротким дотиком ключ керує реле № 2, 
то по довгому дотику він буде керувати реле №1. 
• За допомогою кнопок керувати реле № 1 і реле № 2, причому в будь-якому режимі, тобто, наприклад, 
якщо режим реле № 1 встановлено в імпульсний, то кнопка може керувати ним в тригерному режимі 
і навпаки. 
• Ключ з функцією блокування, може блокувати доступ в приміщення (блокувати можливість 
керування реле) для користувачів у яких немає такої функції - це можуть бути, наприклад, охоронні 
ключі або ключі господарів приміщення. 
 

Рисунок 3.1.1 -  Приклад використання iBC-03 в базовому режимі 
 

 
 
 В цьому режимі роботи доступні такі функції як «Доступ в присутності господарів» і «Заборона 

подвійного проходу» (antipassback). 
Функція «Доступ в присутності господарів» забороняє доступ в приміщення з будь-яких ключів 

(включаючи дозволені) у відсутності господаря помешкання. Даний режим може бути активований тільки в 
разі якщо на двері встановлені зчитувачі на вхід і на вихід. Кількість господарів приміщення не обмежена. В 
цьому режимі індикація на зчитувачі дозволяє визначити чи знаходиться господар всередині приміщення. 
Коли господар всередині - світлодіод на зчитувачі світить помаранчевим, а коли господаря немає - червоним. 
Контролер сам визначає, скільки господарів всередині приміщення, в міру того як вони входять і виходять за 
допомогою власних ключів. По суті це функція автоматичного блокування приміщення, у відсутності 
господарів. 
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Функція «Заборона подвійного проходу» необхідна, для того щоб виключити багаторазовий прохід в 
приміщення по одному і тому ж ключу - наприклад, коли один співробітник передає ключ своєму другові, для 
того щоб той потрапив в приміщення. Тобто в цьому режимі двічі увійти в приміщення, не вийшовши з нього, 
не можна. Даний режим може бути включений тільки в разі, якщо на двері встановлені зчитувачі на вхід і на 
вихід. 

 
3.2. Режим роботи «Двоє дверей»  
  
Даний режим дозволяє організувати повноцінний доступ в два окремих приміщення за допомогою 

одного контролера, що, відповідно дешевше, ніж при використанні двох окремих контролерів, не 
перешкоджаючи функціональності телевізора. Типовий приклад використання iBC-03 в офісних приміщеннях 
зображений на рис. 3.2.1. 

  
Рис. 3.2.1 -  Приклад використання iBC-03 в режимі двох дверей  
 

 
     
Вхід в приміщення здійснюється за допомогою Proximity картки або ключу Touch Memory, а вихід по 

кнопці. Можливий варіант підключення контролера, коли вхід і вихід здійснюється по ключу, а кнопки 
використовуються для відкриття дверей, наприклад з пульта охорони, або по тривозі. Для кожної з двох 
дверей можна встановити свій тип замка, наприклад, для дверей 1 - електромагнітний, а для дверей 2 - 
електромеханічний. Двоє дверей працюють абсолютно незалежно один від одного. Стан дверей 
відображається на світлодіоді зчитувача.   

В даному режимі роботи доступні наступні функції: 
 

• Кожне реле керується окремим зчитувачем, тобто реле № 1 керується зчитувачем 
         № 1, а реле № 2 - зчитувачем № 2. 

• Індикація станів реле роздільна і відображається на відповідному зчитувачі. 
• Кожному призначеному для користувача ключу можна встановити доступ в приміщення №1 

та приміщення №2, тобто або в одне з них або в обидва. 
• Деяким призначеним для користувача ключам може бути включена функція блокування 

контролера, тоді ці ключі можуть блокувати доступ в приміщення. Ця функція працює тільки для 
тих приміщень, в які їм дозволено доступ. 

• Обидва реле можуть працювати в різних режимах і незалежно один від одного, наприклад, 
реле № 1 в імпульсному режимі, а реле № 2 в тригерному.   
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3.3. Режим роботи «Сигналізація»  
  
Крім основної функції - контроль доступу в приміщення - контролер iBC-03 може виконувати функцію 

охорони приміщення. Це здійснюється за допомогою режиму «Сигналізація». Типовий випадок застосування 
цього режиму зображений на рис. 3.3.1. 

Для того, щоб задіяти режим необхідно підключити до входу 1 - набір датчиків, а до реле № 2 - сирену 
(охоронний шлейф централі, дозвонщик та інше). Якщо в якості дозвонщика використовується GSM модуль, 
то його керуючий вхід потрібно підключити до входу 3, який в цьому режимі стає виходом (див. Схеми 
підключення). 

  
Рисунок 3.3.1 -  Використання iBC-03 для охорони офісу, будинку або квартири 

              

 
 
Суть роботи режиму полягає в наступному: залишаючи приміщення, користувач системи за допомогою 

свого ключа активує режим «Сигналізація». Про включення режиму свідчить миготіння світлодіоду на 
зчитувачі. Перебуваючи в цьому режимі, пристрій контролює стан входу №1, до якого підключені датчики. При 
зміні стану входу ("сработка" датчика) відбувається оповіщення про тривогу (включення сигналізації).  

 
Роботу режиму «Сигналізація» можна розбити на 3 етапи: 
1. Постановка на охорону  
2. Робота   
3. Зняття з охорони  

  
Етап 1. Постановка на охорону  

  
Включення режиму здійснюється за допомогою призначених для користувача ключів, у яких включена 

функція управління сигналізацією. 
Для того щоб включити режим «Сигналізація» користувач повинен докласти свій ключ до зчитувача і, 

утримуючи його, дочекатися поки світлодіод на зчитувачі не почне блимати зеленим кольором. Мигання 
світлодіода зеленим кольором сигналізує про те, що пристрій перейшов в режим охорони, але ще не початок 
відслідковувати стан входу 4 - це називається затримка включення сигналізації. 

Затримка включення необхідна для того, щоб користувачі встигли покинути приміщення, що 
охороняється і охоронні датчики (руху, стану двері та ін.) стабілізувалися. Після закінчення затримки 
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включення - світлодіод почне блимати помаранчевим кольором - це говорить про те, що постановка на 
охорону завершена, і будь-яка зміна стану датчика викличе тривожну ситуацію. 

  
Етап 2. Работа режиму «Сигналізація»  

  
Світлодіод на зчитувачі весь час блимає помаранчевим кольором. Якщо стан входу 1 зміниться на 

тривожне - світлодіод блимає червоним кольором і через інтервал часу заданий користувачем відбудеться 
спрацьовування сирени. 

Дії пристрою при спрацьовуванні датчика визначаються режимами 20, 21 (див. Розділ 5.3), і режимом 
роботи реле №2. 

Після спрацьовування сигналізації світлодіод весь час буде блимати червоним кольором. Якщо після 
відпрацювання тривожної ситуації відбудеться відновлення стану датчиків, а потім повторне спрацьовування 
- пристрій повторить програму дій реле №2. 

  
Етап 3. Зняття з охорони  

  
Можливі два способи відключення режиму: 

1) Відключити сигналізацію можна за допомогою довгого торкання ключа з функцією управління 
сигналізацією. Для цього необхідно докласти ключ до зчитувача і утримувати його в цьому стані поки 
світлодіод на зчитувачі не займеться помаранчевим кольором. 

2) Режим може бути відключений будь-яким призначеним для користувача ключем, якщо це 
дозволено налаштуваннями контролера. При цьому користувач повинен виконати ті ж дії, що і при 
звичайному вході в приміщення.  
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4. Швидкий старт  
  
Даний розділ описує мінімально необхідну послідовність дій, для того щоб отримати запрограмований 

контролер, що вирішує завдання користувача. Програмування (налаштування) контролера може 
здійснюватися за допомогою комп'ютера (ПК) або за допомогою майстер-ключа. 

  
4.1. Програмування за допомогою ПЗ  
  
Для програмування пристрою необхідний кабель-перехідник, для підключення пристрою до ПК, і 

програмне забезпечення (ПЗ), яке можна завантажити на сайті https://cyphrax.com./ 
Підключіть кабель-перехідник до контролера iBC-03 (використовується роз'єм J1-J3) і COM порту ПК, 

потім подайте напругу живлення на пристрій. Запустіть програму з налаштування пристрою і вкажіть номер 
СОМ порту, до якого підключений кабель-перехідник. Провівши необхідні налаштування контролера і додавши 
необхідні для користувача ключі необхідно натиснути на кнопку «Записати в пристрій». 

  
4.2. Програмування c допомогою майстер - ключа 
  
Майстер-ключ дозволяє виконувати всі функції по програмуванню (налаштування) пристрою. Майстер-

ключ в системі може бути тільки один і він не може використовуватися як ключ для користувача.  
 

4.2.1. Запис майстер-ключа  
  
В якості майстер-ключа може бути використаний будь-який ключ. При повторному записі майстер-

ключа, попередній майстер-ключ видаляється.  
 
Для запису нового майстер-ключа необхідно: 

відключити живлення пристрою і встановити перемичку J1 
(див. Рис. 4.2.1.1.). Включити пристрій (світлодіод блимає 
червоним кольором) і прикласти новий майстер-ключ до 
зчитувача, при цьому світлодіод блимає зеленим кольором. 
Вимкнути пристрій і прибрати перемичку. 

Зміна майстер-ключа не призводить до скидання 
поточних налаштувань системи. 

Старий майстер-ключ можна запрограмувати як 
звичайний ключ користувача. 

Повторна запис цього майстер - ключа призводить до 
скидання налаштувань за замовчуванням. 

  
Важливо! Після скидання налаштувань за 

замовчуванням база для користувача ключів буде 
видалена.  

 
4.2.2. Вхід в режим програмування 

  
Програмування (налаштування) котроллера проводиться за допомогою своєрідного меню шляхом 

зміни параметрів його пунктів (режимів програмування). Перелік режимів програмування із зазначенням 
заводських налаштувань наводиться в розділі 5. 

Для входу в необхідний режим програмування, необхідно: 
1. Переконатися, що світлодіод горить помаранчевим кольором. 
2. Прикласти майстер-ключ до зчитувача: світлодіод згасне. 
3. Утримуючи, майстер-ключ на зчитувачі (близько 5-ти сек.), дочекатися, коли світлодіод блимає 
червоним кольором. 
4. Відлічити кількість спалахів (червоним) - номер необхідного режиму - і прибрати майстер-ключ від 
зчитувача. 
5. Відлічити кількість спалахів (зеленим) - значення параметра - і ще раз прикласти майстер-ключ до 
зчитувача. Світлодіод при цьому почне швидко блимати червоним кольором. 

 

Рисунок 4.2.1.1 -   Розташування перемички 
для програмування майстер-ключа 
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Щоб зберегти вибране значення, прикладіть майстер-ключ до зчитувача ще 
раз. Якщо майстер-ключ не прикласти - значення не зміниться. 

 
Для виходу з режиму програмування можна, на короткий час, розірвати з'єднання або почекати 

(близько 15 секунд) поки пристрій сам не перейде в робочий режим. Коли пристрій вийде з режиму 
програмування, світлодіод буде світитися оранжевим кольором. 

  
4.2.3. Рекомендована послідовність дій з програмування контролера  

 
Послідовність дій з програмування для звичайного режиму роботи: 
  

1.   Підключити периферійне устаткування до контролера 
2.   Запрограмувати майстер-ключ 
3.  Рекомендуємо скинути налаштування контролера за замовчуванням, щоб бути впевненим, що одне 
випадково забуте налаштування не призвело до подальших помилок в роботі пристрою 
4.   Встановити звичайний режим роботи контролера, якщо ви скинули налаштування, то цей пункт 
можна пропустити 
5.   Додати призначені для користувача ключі 
6.   Встановити режим роботи реле № 1, № 2 
7.   Встановити режим роботи входів № 1 № 4 
8.   Встановити реле, яким керує ключ для необхідної кількості ключів 
9.   Дозволити функцію блокування для необхідної кількості ключів 
10. Дозволити функцію управління другим реле для необхідної кількості ключів 
11. Активувати потрібний додатковий режим 

  
Послідовність дій з програмування для режиму «Двоє дверей»: 
  

1.   Підключити периферійне устаткування до контролера 
2.   Запрограмувати майстер-ключ 
3.   Рекомендуємо скинути настройки контролера за замовчуванням 
4.   Встановити режим роботи контролера «Двоє дверей» 
5.   Додати призначені для користувача ключі 
6.   Встановити режим роботи реле № 1, № 2 
7.   Дозволити доступ до двох дверей для необхідної кількості ключів 
8.   Дозволити функцію блокування для необхідної кількості ключів  
 

Послідовність дій з програмування для режиму «Сигналізація»: 
  

1.   Підключити периферійне устаткування до контролера 
2.   Запрограмувати майстер-ключ 
3.   Рекомендуємо скинути настройки контролера за замовчуванням 
4.   Встановити режим роботи контролера «Сигналізація» 
5.   Додати призначені для користувача ключі 
6.   Встановити режим роботи реле № 1, № 2 
7.   Встановити затримку при постановці на охорону 
8.   Встановити затримку на включення сирени 
9.   Встановити тривожний стан входу, до якого підключені датчики 
10. Установити кількість тривожних сигналів сирени 
11. Установити період тривожних сигналів 
12. У разі використання GSM модуль, то визначити рівень керуючих сигналів 
13. Включити для потрібних ключів додаткову функцію - керування сигналізацією 
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4.2.4. Додавання ключів користувача 
  

Для додавання ключів користувача необхідно переконатися, що світлодіод на зчитувачі горить 
помаранчевим кольором, потім прикласти до зчитувача майстер-ключ, коли світлодіод мигне 1 раз червоним 
кольором прибрати майстер-ключ від зчитувача - світлодіод блимає зеленим кольором. Прикласти ключ, 
призначений для користувача до зчитувача - світлодіод загориться помаранчевим кольором - це значить, що 
ключ успішно доданий. Після цього прикладіть до зчитувача наступний ключ - світлодіод знову загориться 
помаранчевим кольором і т. д. 

Якщо контролер працює в режимі «Двоє дверей», то для додавання  ключів, реле (двері) яким керує 
ключ, вибирається відповідно до номера зчитувача: зчитувач №1 - реле №1, зчитувач №2 - реле №2. 

Важливо! Необхідно вести журнал доданих ключів, для того щоб була можливість видаляти загублені 
ключі. 

  
4.2.5. Видалення призначених для користувача ключів по попередньому ключу 

  
Для цього необхідно переконатися, що світлодіод на зчитувачі горить помаранчевим кольором, потім 

прикласти до зчитувача майстер-ключ, коли світлодіод мигне 2 рази червоним кольором прибрати ключ від 
зчитувача - світлодіод блимає зеленим кольором. Прикладіть ключ, який був доданий перед ключем, який 
необхідно видалити - світлодіод блимає червоним кольором. Для підтвердження видалення ключа прикладіть 
майстер-ключ до зчитувача ще раз. 

Якщо потрібно видалити перший ключ, то до зчитувача необхідно докласти майстер-ключ, якщо 
потрібно видалити другий ключ, то до зчитувача потрібно докласти перший призначений для користувача 
ключ і так далі. Якщо ж прикласти до зчитувача перший ключ, то буде видалений другий ключ. Якщо потім до 
зчитувача знову прикласти перший ключ то буде приділено третій ключ, так як після видалення другого ключа 
за першим йде третій і т. д. 

  
4.2.6. Видалення ключів користувача по номеру  

  
Для цього необхідно переконається, що світлодіод на зчитувачі горить помаранчевим кольором, потім 

прикласти до зчитувача майстер-ключ, коли світлодіод мигне 3 рази червоним кольором, приберіть ключ від 
зчитувача - світлодіод блимає зеленим кольором. Кількість спалахів зеленим кольором - це номер 
видаляється ключа. Відрахувавши необхідну кількість спалахів, докласти майстер-ключ до зчитувача - 
світлодіод блимає червоним кольором. Для підтвердження видалення ключа прикладіть майстер-ключ до 
зчитувача ще раз. Пристрій перейде в робочий режим (горить помаранчевий світлодіод). 

За допомогою цього режиму можна видалити тільки перші 250 ключів. На відміну від попереднього 
режиму, за один вхід в режим 3 можна видалити тільки 1 ключ. 

  
4.2.7.  Керування GSM модулем охоронної сигналізації  

  
З огляду на широку номенклатуру GSM модулів на сучасному ринку, в контролері iBC-3 передбачено два 

способи постановки GSM модуля на охорону - вони описані в таблиці 4.2.7.1. 
  
Таблиця 4.2.7.1.  -  Керуючі сигнали GSM модуля. 
  

Важливо! Після зміни положення перемички J3 необхідно 
короткочасно відключити напругу живлення пристрою.  

   

Рисунок 4.2.7.1. -   Перемичка для 
інвертування сигналів GSM 
модуля 

  

Перемичка J3  
Керуючі сигнали GSM модуля  
Знятий з охорони  Поставлений на 

охорону  
Відсутній +5 В  0 В  

Поставлений 0 В  +5 В  
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5. Короткий опис режимів програмування 
  
Заводські установки вказані в [прямокутних дужках]. 
  
Увага! Якщо Ви не впевнені, в якому режимі програмування перебуваєте, то, щоб уникнути непорозумінь, 

рекомендується короткочасно (на 3-5 секунд) відключити напругу живлення пристрою. Після чого знову 
увійти в необхідний режим програмування. 

  
1  Додавання ключів користувача 

Максимум 1000 штук  
  

2  Видалення ключа по попередньому 
Прикласти до зчитувача ключ, який записаний перед тим, що видаляється.  

 

3  Видалення ключа по номеру  
Номер миготіння дорівнює номеру ключа, який видаляється. Майстер ключ має номер 0 - 

його видалити не можна. Можна видалити тільки перші 250 ключів. 
  

4  Реле № 1 – режим работи [1]  
1 – імпульсний  
2 – тригерний  
3 – синхронно з реле № 2  
4 – режим утримання 

  

5  Реле № 1 – коротка затримка (до 1 секунди) [0.25 секунди]  
 1 миготіння = 0.25 секунди  
 Максимальна затримка 1 секунда (максимум 4 миготіння)  

  
6  Реле № 1 – довга затримка (більше 1 секунди)  

 1 миготіння = 1 секунда  
 Максимальна затримка 60 секунд  

  
7  Реле № 2 – режим работи [1]  

1 – імпульсний 
2 – тригерний 
3 – синхронно з реле № 1 4 – режим утримання 
 

8  Реле № 2 – коротка затримка (до 1 секунди) [0.25 секунди]  
 1 миготіння = 0.25 секунди  
 Максимальна затримка 1 секунда (максимум 4 миготіння)  

 

9   Реле № 2 – довга затримка (більше 1 секунди)  
  1 миготіння = 1 секунда  
  Максимальна затримка 60 секунд  

 

10  Режим роботи входу № 3 [1]  
1 – зчитувач ключів  
2 – кнопка, яка керує реле № 1 в імпульсному режимі  
3 – кнопка, яка керує реле № 1 в тригерному режимі  
4 – кнопка, яка керує реле № 2 в імпульсному режимі 5 – кнопка, яка керує реле № 2 в 

тригерному режимі  
  

11  Режим роботи входу № 4 [2]  

1 – зчитувач ключів 
2 – кнопка, яка керує реле № 1 в імпульсному режимі 
3 – кнопка, яка керує реле № 1 в тригерному режимі 
4 – кнопка, яка керує реле № 2 в імпульсному режимі 5 – кнопка, яка керує реле № 2 

в тригерному режимі 
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12  Режим роботи входу № 1 [1]  
1 – відключений  
2 – кнопка, яка керує реле № 1 в імпульсному режимі 
3 – кнопка, яка керує реле № 1 в тригерному режимі 
4 – кнопка, яка керує реле № 2 в імпульсному режимі 5 – кнопка, яка керує реле № 2 

в тригерному режимі 
 

13  Режим автоматического формирования базы пользовательских ключей [1]  
1 – відключений 
2 – включений  

14  Режим работы контроллера [1]  

  

1   – звичайний  
  2      – двоє дверей  
  3      – сигналізація  
  

1.1. Режими роботи контролера в звичайному режимі  
 

15  Додаткова функція ключа – блокування контролера  
 Короткий дотик – функція відключена, довгий – включена.  

 
16  Додаткова функція ключа – керування додатковим реле  
 Короткий дотик – функція відключена, довгий – включена.  

  
17  Реле, яким керує ключ користувача при короткому дотику [1]  
 Короткий дотик – реле № 1, довгий – реле № 2.  

  
18  Керування додатковою функцією ключа «Господар приміщення»  
 Короткий дотик – функція відключена, довгий – включена. 

  
19  Додаткові режими [1]  
      1      – відключений  

2  – режим «Господар приміщення» 
3      – режим «Заборона подвійного проходу» (antipassback)  

  
1.2. Режими роботи контролера в режимі двох дверей  

 
15  Додаткова функція ключа – блокування контролера 
 Короткий дотик – функція відключена, довгий – включена.  

  
16  Керування доступом ключа до дверей 1  
 Короткий дотик – доступ заборонено, довгий – доступ дозволено.  

  
17  Керування доступом ключа до дверей 2  
                       Короткий дотик – доступ заборонено, довгий – доступ дозволено.  
  

1.3. Режими роботи контролера в режимі сигналізації  
 

15    Додаткова функція ключа – блокування контролера 
 Короткий дотик – функція відключена, довгий – включена.  

  
16    Дополнительная функция ключа – управление сигнализацией  

 Короткий дотик – функція відключена, довгий – включена.  
  
17    Сигналізація – затримка при постановці на охорону [5]  

 1 миготіння = 1 секунда  
 Максимальна затримка 60 секунд  
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18  Сигналізація – затримка включення сирени [0]  
1 миготіння = 1 секунда  
Максимальна затримка 59 секунд  
Перше миготіння – 0, друге – 1 сек., третє – 2 сек. і т. д.  

  

19  Сигналізація – тривожний стан входу №3 [2]  
1 – датчик спрацьовування на замикання 
2 – датчик спрацьовує на розрив 

  

20  Сигналізація – кількість тривожних сигналів сирени [5]  
1 миготіння = 1 сигнал 
Максимум 60 сигналів  

  
21  Сигналізація – період тривожних сигналів [7]  

1 миготіння = 1 секунда  
Максимальна затримка 60 секунд 

 

22  Сигналізація – відключення по короткому дотику ключа [2]  
1 – відключено, вимикання сигналізації відбувається тільки по довгому дотику 
2 – дозволено  
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6. Схеми підключення  
  
6.1. Підключення різних пристроїв 
 
Схема 6.1.1 -  Підключення зчитувача ключів Touch Memory 
 

                              
 
Схема 6.1.2 -  Підключення зчитувача Proximity карт PR-01 і клавіатури PR-04 KBD 
 

                                 
 
 

Схема 6.1.3 -  Підключення   
електромеханічного замка 

 Схема 6.1.4  - Підключення   
 електромагнітного замка 
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6.2. Звичайний режим роботи  
 
Схема 6.2.1 -  Підключення одного зчитувача ключів Touch Memory і кнопки виходу 
 
 

 
 
Схема 6.2.2 - Підключення одного Proximity зчитувача і кнопки виходу 
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Схема 6.2.3 -  Підключення двох зчитувачів Touch Memory і кнопки виходу 
           

 
 

Схема 6.2.4 -  Підключення двох Proximity зчитувачів і кнопки виходу 
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6.3. Режим «Двоє дверей»  
 
Схема 6.3.1 - Зчитувачі ключів Touch Memory 
 

           
Схема 6.3.2 - Зчитувачі Proximity карт 
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6.4. Режим «Сигналізація»  
 
Схема 6.4.1 - Зчитувач ключів Touch Memory, кнопка виходу, без GSM модуля 
 

 
 
Схема 6.4.2 - Зчитувач Proximity карт, кнопка виходу, без GSM модуля 
 

              


