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 شرح کلی محصول 1

( است که Full Access Controlدستگاه کنترل تردد کامل ) کی  FG-16 یاثر انگشت ابی( حضور غیدستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس

 . دستگاه کنترل تردد )کنترلردیقرار بگ ابیتواند هم زمان هم به عنوان کنترل تردد و هم به عنوان حضور غ یکه دارد م یا ژهیو یها تیبا قابل

صال به گ تیقابل یبا دارا بودن رله داخل FG-16 یاثر انگشت ابیضورغ( حیدسترس  ار …و  کی،درب اتومات یکنترل تردد، قفل برق یها تیات

دهد که عبور و مرور کارمندان و افراد و باز و بستتتته  یقرار م رانیمد اریامکان را در اخت نی( اTime Zone) یزمانبند تیقابل نهمچنی و دارد

 .اطالعات تحت وب را دارد تیریمد تی( قابلیدستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس نیا نی. همچنندیشدن درب ها را کنترل نما

است با بهره بردن از  ابیمکمل از کنترل تردد و حضورغ یکه دستگاه FG-16 یگشتاثر ان ابی( حضورغیکنترل تردد )کنترل دسترس دستگاه

ها هاTCP-IP/USB/RS485) یپورت  مدWiegand) گندیکنترل تردد و ی( و پورت  حت تر تیری(  مل تر و را شتتتما فراهم  یرا برا یکا

 آورد.یم

 ظاهر یمعرف 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (LCDصفحه نمایش )

 زنگ درب

 صفحه کلید

 محدوده خواندن کارت

 USBدرگاه 

 Resetشیار 

 (Ethernet)پین  ۴

  )تغذیه/قفل/دکمه خروج/سنسور درب/هشدار درب/آالرم( پین ۱0

 (RS485پین )تغذیه/ ۴
 پین )تغذیه/ورودی ویگند/خروجی ویگند/هشدار مخفی/ورودی آالرم(  8
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 توضیحات پین ها 3

 (ethernetاترنت ) 3.۱
 شود.به رایانه استفاده می FG-16این درگاه برای اتصال دستگاه 

 ورودی ویگند 3.۲
 به عنوان کنترلر استفاده شود، میتوان از این درگاه برای اتصال ریدر های خروجی استفاده کرد. FG-16اگر دستگاه 

 خروجی ویگند 3.3
روجی   خ این شود وبه عنوان ریدر برای دستگاه دیگری استفاده شود از این درگاه برای دریافت سیگنال ویگند استفاده می FG-16اگر دستگاه 

 باید به ورودی دستگاه بعدی وصل شود.

 

 ثبت نام کاربر جدید 4

 از مسیر زیر امکان پذیر است: FG-16ثبت کاربر جدید در دستگاه 

 انگشت/کارت/رمز اثر >جدید  >کاربر  >ثبت  >منو 

 

 تنظیم شناسه دستگاه 5

 جهت تغییر و تنظیم شناسه دستگاه از مسیر زیر استفاده کنید:

 دستگاه را تغییر دهید ID >شماره دستگاه  >دستگاه  >پیشرفته  >منو 

 

 تنظیم ارتباطات 6
 TCP/IPتنظیمات  >اترنت  >ارتباطات  >منو  .۱

 دستگاه به رایانه( برای اتصال Ethernet) LANاستفاده از کابل  .۲

 رایانه دستگاه

IP: 192.168.1.224 IP: 192.168.1.020 

Subnet mask: 255.255.255.0 Subnet mask: 255.255.255.0 
Default getway: 192.168.1.1 Default getway: 192.168.1.1 

 

 های مربوط به رایانه و دستگاه کنترلر خود را در یک محدوده قرار دهید  ipهای نوشته شده پیشفرض هستند و شما باید  ipتوجه داشته باشید 

 اند.قرار داده شده 1در مثال باال هر دو در رنج 
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 تنظیم زمان و تاریخ 7
 جهت تنظیم تاریخ و زمان دستگاه خود از مسیر زیر اقدام کنید:

 تنظیم زمان و تاریخ >تنظیم زمان  >پیشرفته  >منو 

 

 شخصیبررسی سوابق  8
 از مسیر زیروجود دارد: FG-16امکان  مشاهده سوابق در دستگاه 

OK <  دیدن سوابق شخصی >وارد کردن اثرانگشت/کارت/رمز 

 

 تنظیمات کنترل دسترسی 9
 کنترل قفل >کنترل دسترسی: منو 

 کنترل قفل:

 زمانبندی: برای تنظیم زمانبندی دسترسی کاربران

 خاص کاربرتنظیمات دسترسی: برای تنظیم دسترسی 

 گروه مشخص در زمان خاصی اجازه دسترسی دارند یکگروه دسترسی: گروه بندی کاربران برای باز کردن درب بصورتی که 

 زمان رله: زمان بین فعال و غیر فعال بودن رله

 نوع قفل: برای تنظیم نوع هشدار و تاخیر هشدار

 تنظیم زمان هشدار خروجی به دقیقهآالرم: برای 

(: برای اجازه ورود/خروج دوباره ندادن به یک کاربر یکسان، در غیر اینصورت به عنوان ورود/خروج غیر قانونی anti pass back) آنتی پس بک

 شودقلمداد می

 : برای فعال سازی و یا عدم فعال سازی قفل داخلی)اینترالک( قفل داخلی

 عداد مشخصی کاربر بصورت همزمان مورد نیاز است()وجود ت کاربران: برای تنظیم تعداد کاربران برای باز کردن درب

)بعد از تعداد مشخصی خواندن کاربر غیر مجاز زنگ هشدار فعال  برای فعال سازی زنگ هشدار تعداد کاربر غیر مجازخطای مجاز: برای تعیین 

 شود(می

 (: هشدار دادن هنگامی که درب دستگاه باز شودtamperدستکاری)
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 ویگند به عنوان ارتباط خروجیویگند: برای تنظیم 

 

 نمودار شماتیک سیم کشی کنترل دسترسی ۱0

 کانکتور هاجدول 

TCP/IP 

12V 

RS485A 

RS485B 

GND 

ALARM1- 
 

BELL- 

BELL+ Fire IN 

D-SENSOR Alarm2- 

BUTTON WG-OUT1  

LOCK NO WG-OUT0 

LOCK NC WG-IN1 

LOCK COM WG-IN0 

GND GND 

12V 12V 
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 . نمودار تنظیم کابل۲

 به عنوان راهی برای اتصال ریدر.   wiegandقفل برقی، زنگ درب، سنسور درب، دکمه خروج، دزدگیر، کنترل آتش و 

 

 

 

 

 

 

 

 RS485. اتصال رابط 3

  Yes >ماشین برده  > RS485دانلود  >ارتباطات  >منو 

 RS485برای خاموش کردن رابط 

 کتور پشت دستگاه و هنگامی که دستگاه هشدار داد: نحذف کا

 NO >ماشین برده  > RS485دانلود  >دانلود داده ها  >ارتباطات  >منو 
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 سواالت متداول ۱۱
 دهداثر انگشت کند است یا تشخیص نمی  .۱

  نباشد.مطمئن شوید که انگشت در وسط سنسور قرار گرفته باشد و مطمئن شوید که زخمی روی اثر انگشت 

 .مطمئن شوید که سنسور کثیف یا خیس نباشد، سنسور را تمیز و دوباره تالش کنید 

 .اگر انگشت خیلی خشک است، روی آن تنفس کنید و دوباره تالش کنید 

 عدم اتصال دستگاه به نرم افزار از طریق اینترنت .۲

  چک کردنID  دستگاه که در نرم افزار و سخت افزار یکسان باشد، بعدIP اه را توسط دستور دستگPING  چک کنید که

 کند؛ بعد دوباره برای اتصال تالش کنید.کار می

 باز نکردن درب علی رغم موفقیت در شناسایی کاربر .3

 تنظیمات کاربر را چک کنید 

 ارتباط رله با قفل الکتریکی را چک کنید 

 ای وجود ندارد. تاریخچه۴

  مربوطه در اطالعات کارمند وجود دارد یا خیر. سپس دوباره همه داده ها را بررسی کنید که آیا شناسه ثبت نام کارمند

 جمع آوری کنید.

 "بیش از رکورد کنترل دسترسی". عالمت 5

  سوابق  >پیشرفته  >منو< set 0 

 . روشن شدن هشدار۶

  بررسی باز نبودن دستگاه و غیر فعال بودن سنسورTamper زنگ نوع< فل نوع ق< ، تعویض تنظیمات در کنترل قفل  > 

NO ( و بعد راه اندازی دوباره دستگاهreboot) 
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 به عنوان کنترلر FG-16استفاده از  ۱۲

 دهیم.( اقدامات زیر را انجام میUHF)آنتن برد بلند  RFIDبه ریدر های برد بلند  FG-16برای اتصال دستگاه 

 میتوان بین این دو دستگاه ارتباط برقرار کرد. FG-16با استفاده از پورت خروجی ویگند ریدر و ورودی ویگند 

-PK)آنتن برد بلند( مدل  RFIDو ریدر برد بلند  PK-UHF101( مدل UHF)آنتن برد بلند  RFIDتنظیمات اتصال دو دستگاه ریدر برد بلند 

UHF201  آورده شده. 101شبیه به هم هستند و در زیر مدل 
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 بصورت زیر است: UHF81مدل  RFIDتنظیمات اتصال دستگاه ریدر برد بلند )آنتن برد بلند( 
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 پیوست ۱3
 

 به نرم افزار فراگارد: FG-16اضافه کردن  ۱3.۱

نمتتاییم تتتا صتتفحه میافتتزار بتته قستتمت ریتتدرها رفتتته و روی آیکتتون افتتزودن کلیتتک بتترای اضتتافه کتتردن یتتک کنترلتتر بتته نرم

 تنظیمات ریدر باز شود.

 نماییم:تنظیمات را به صورت زیر وارد می FG-16برای اضافه کردن کنترلر 

 شود.(: نام ریدر به صورت دلخواه پر می۱نام ریدر)

بترای (: اگر کنترلتر فقتط بترای ورود استتفاده شتود گزینته ورود، اگتر بترای ختروج استتفاده شتود گزینته ختروج و اگتر ۲جهت)

 کنیم.هم ورود و هم خروج استفاده شود گزینه ورود و خروج را انتخاب می

(: اگتر مایتل هستتید کنترلتر بته فضتایی ختاص اختصتاص داده شتود ایتن فضتا را در قستمت فضتاها تعریتف نمتوده و در 3فضا) 

 دهید.این قسمت به کنترلر اختصاص می

یوتر ستروری استت کته بایتد اطالعتات کنترلتر در حتال تعریتف را پتردازش (: منظتور از نتام کتامپیوتر نتام کتامپ۴نام کتامپیوتر)

کنتتد. پتتس در ایتتن قستتمت نتتام کتتامپیوتر ستترور را تایتتا نمتتوده یتتا اگتتر کتتامپیوتری کتته در حتتال کتتار بتتا آن هستتتیم همتتان 

 نام کامپیوتر را مشخص نمود. "(5این کامپیوتر)"ی توان با زدن دکمهکامپیوتر سرور است می

(: چنانچته ریتدرهای ورود و ختروج بترعکس بته کنترلتر متصتل شتده باشتد بتا فعتال کتردن ایتن ۶زاری معکتو))افجهت سخت

 شود.افزار اعالم میگزینه به نرم

 شود.(: مورد کاربرد ریدر در این قسمت مشخص می7کاربری ریدر)

 شود.(: اگر این گزینه در حالت غیرفعال باشد کنترلر غیرفعال می8فعال)

 گیرد.قرار می FG16WinOnاین فیلد باید روی  FG-16(: برای کنترلر 9مدل ریدر)

ختتوان ختتوان استتت دوربتتین را کتته در قستتمت دوربتتین و پالک(: اگتتر ستتامانه مجهتتز بتته دوربتتین پالک۱0ختتوان)دوربتتین پالک

 کنیم.ایم در این قسمت انتخاب میتعریف کرده

بتترای کنتتترل یتتک گیتتت استتتفاده شتتود بایتتد در ایتتن قستتمت گیتتت مربوطتته  (: در صتتورتیکه از چنتتد ریتتدر۱۱گیتتت مربوطتته)

 ی ریدرها یکسان انتخاب شود در غیر اینصورت نیازی به پر کردن این فیلد نیست.همه

(: بتا فعتال بتودن ایتن گزینته در صتورت وجتود نداشتتن مشتکل بتا شناستایی کتاربر در حتال ورود ۱۲باز شتدن خودکتار گیتت)

 شود.باز میگیت به صورت خودکار 
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(: با فعال کتردن ایتن گزینته از دو یتا چنتد ریتدر کته بته یتک گیتت متصتل هستتند بته صتورت همزمتان بترای ۱3مد ترکیبی)

 شود.شناسایی کاربر استفاده می

(: با فعال کتردن ایتن گزینته عتالوه بتر شناستایی ختودرو از طریتق تتگ نیتاز استت کته کتاربر نیتز از طریتق ۱۴شناسایی مالک)

 ایی شود.کارت شناس

ختتوان (: در ایتتن قستتمت در صتتورتیکه در گیتتت ورودی دوربتتین وجتتود دارد و در قستتمت دوربتتین و پالک۱5دوربتتین ورود)

 تعریف شده است باید مشخص شود.

ختتوان (: در ایتتن قستتمت در صتتورتیکه در گیتتت خروجتتی دوربتتین وجتتود دارد و در قستتمت دوربتتین و پالک۱۶دوربتتین ختتروج)

 شخص شود.تعریف شده است باید م

(: بتتا فعتال کتردن ایتتن گزینته در مقابتل دوربتتین ورود و ختروج بتا عبتتور هتر کتاربر از گیتتت مربوطته عکتتس ۱7ذخیتره تصتویر)

شتود. )بترای عملکترد درستت ایتن متورد بایتد تیتک ویتدرو سترور در سترور تعریتف شتده در قستمت گرفته شتده و ذخیتره می

 سرورها فعال باشد(

شتتود و های تعریتتف شتتده در قستتمت زمانبنتتدی مشتتخص میایتتن قمستتت یکتتی از زمانبنتتدی(: در ۱8زمانبنتتدی عبتتور آزاد)

شتتود و تتتردد بتته صتتورت آزاد انجتتام دهتتد)در واقتتع گیتتت در ایتتن زمتتان کامتتل بتتاز میامکتتان عبتتور آزاد بتته کتتاربران را می

 شود(.می

ن قستتمت یتتک گتتروه اپراتوری)تعریتتف در (: در صتتورتیکه نیتتاز بتته تاییتتد اپراتتتور بتترای ترددهتتا باشتتد در ایتت۱9گتتروه اپراتتتوری)

 شود.های اپراتوری( برای این منظور مشخص میقسمت گروه

(: در صتتورت وجتتود نمایشتتگر در گیتتت ورود، ایتتن نمایشتتگر در قستتمت نمایشتتگرها تعریتتف شتتده و در ایتتن ۲0نمایشتتگر ورود)

 شود.قسمت به کنترلر اختصاص داده می

 شود.مایشگر ورود در این قسمت پیغام آن مشخص می(: در صورت مشخص کردن ن۲۱پیغام ورود)

(: در صتتورت وجتتود نمایشتتگر در گیتتت ختتروج، ایتتن نمایشتتگر در قستتمت نمایشتتگرها تعریتتف شتتده و در ۲۲نمایشتتگر ختتروج)

 شود.این قسمت به کنترلر اختصاص داده می

 شود.ی(: در صورت مشخص کردن نمایشگر خروج در این قسمت پیغام آن مشخص م۲3پیغام خروج)

 (: نمایشگرهای ورود و خروج را با این دو گزینه فعال یا غیرفعال کرد.۲۴فعال)

شتود ثانیته( مشتخص می(: در ایتن قستمت بترای جلتوگیری از ثبتت رکتورد تکتراری یتک زمتان)بر حست  میلی۲5فیلتر زمانی)

 نمیخواند.که ریدر پس از خواندن یک کارت یا تگ تا گذشت این زمان دیگر این کارت یا تگ را 

 شود.(: با فعال کردن این گزینه اجازه تردد در هنگام ورود کنترل می۲۶کنترل مجوز در ورود)

 شود.(: با فعال کردن این گزینه اجازه تردد در هنگام خروج کنترل می۲7کنترل مجوز در خروج)
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 (: کنترل پرداخت هزینه پارکینگ در هنگام ورود.۲8کنترل پرداخت در ورود)

 (: کنترل پرداخت هزینه پارکینگ در هنگام خروج.۲9پرداخت در خروج)کنترل 

نکترده  هتا توجته (: با فعال کتردن ایتن گزینته اگتر اپراتتور، تتردد را تاییتد کترد دستتگاه بته ستایر شترط30کفایت تایید اپراتور)

 شود(دهد. )با فعال کردن این گزینه باید گروه اپراتوری برای ریدر مشخص و اجازه تردد را می

 های دیگر برای تردد نیاز به تایید اپراتور است.(: با فعال کردن این گزینه صرف نظر از کنترل3۱نیاز به تایید اپراتور)

زنیم تتا کنترلتر جدیتد بته لیستت کنترلرهتا اضتافه شتود و پتس از آن ( را متی3۲ی ذخیتره)پس از انجتام تنظیمتات بتاال دکمته

 رویم.به ت  تنظیمات ارتباط می
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 نماییم:تنظیمات را به صورت زیر وارد می "(۱تنظیمات ارتباط)"در قسمت 

 (: شبکه محلی۲نوع ارتباط)

 توان بدست آورد.در منوی دستگاه می" اطالعات، جزریات سیستم"(: سریال دستگاه را از قسمت 3سریال دستگاه)

تتتتوان بدستتتت آورد. نتتتوی دستتتتگاه میدر م "اطالعتتتات، جزریتتتات سیستتتتم"دستتتتگاه را از قستتتمت  TCP/IP(۴ :)IPآدر) 

را تغییتتر  IPدر منتتوی دستتتگاه ایتتن آدر)  "IP، آدر) =DHCPارتباطتتات، اترنتتت، خیتتر "تتتوان از قستتمت همچنتتین می

 داد.

در منتتوی  "5005، شتتماره پتتورت =DHCPارتباطتتات، اترنتتت، خیتتر "تتتوان از قستتمت (: شتتماره پتتورت را می5شتتماره پتتورت)

 داد. دستگاه بدست آورد یا تغییر

افتتزار را اجتترا افتتزار هتتم ختتارج شتتده و دوبتتاره نرم( را زده و از نرم۶ی ذخیتتره و بستتتن)بعتتد از انجتتام ایتتن تغییتترات دکمتته

 افزار کند.کنیم تا کنترلر شروع به تبادل اطالعات با نرممی
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دوده( باشتتد و  همچنتتین دستتتگاه و کتتامپیوتر شتتما بایتتد در یتتک رنتتج )محتت IPتوجتته داشتتته باشتتید، همتتانطور کتته گفتتته شتتد 

 تغییر دهید: 7788از مسیر زیر به  پورت سرور را

 7788مورد نظر، پورت سرور  IPتقاضای سرور بلی، آدر) سرور   >ارتباطات  >منو 

 

 با سیستم فراگارد: FG-16اشکال یابی کنترل  ۱3.۲
 

 شود(ریدر هیچ وقت بوق نمی زند )تگ خوانده نمی -۱

 و یا تریگر ریدر وصل شود.در تنظیمات ریدر، آن را اکتیو کنید ریدر در حالت اکتیو نیست و یا تریگر آن وصل نیست.  -

 آداپتور ریدر مشکل دارد و یا فاصله آداپتور تا ریدر خیلی زیاد است. -

 
  ریدر گاهاً تگ را نمی خواند -۲

 ریدر خیلی زیاد است.آداپتور ریدر مشکل دارد و یا فاصله آداپتور تا  -

 جهت ریدر مناس  نیست. سیگنال ریدر هنگام توقف خودرو باید بر سطح تگ تا حد امکان عمود باشد. -

 امواج ریدر ها تداخل دارد. ریدر ها باید پشت به پشت باشند بطوریکه امواج آنها تداخل نداشته باشد. -

سیم، آنتن موبایل و  - شکل فرکانس غیره.( جهت ریدر را تغییر دهید اختالل رادیویی وجود دارد. )مثل: بی  شدن م صورت رفع ن و در 

 را تغییر دهید.

 قدرت ریدر پایین است. با نرم افزار تنظیم ریدر قدرت را در حالت حداکثر قرار دهید. -

 

 ریدر تگ را می خواند ولی کنترلر کالً یا گاهاً عکس العملی نشان نمی دهد -3
  حتماً وصل باشد. GNDچک شود.  D0,D1,GNDارتباط سیمی بین ریدر و کنترلر برقرار نیست. سیم های اتصال  -
 ریدر درست کانفیگ نشده است. ریدر مجدد کانفیگ شود. -
 تگ خالی است. با تگ دیگری تست شود. -
 جابجا است. اتصال اصالح شود. D1و  D0اتصال  -
 بیت تنظیم شوند. 3۴بیت یا  ۲۶دریافتی کنترلر یکی نیست. ریدر و کنترلر هر دو روی فرمت ارسالی ریدر با فرمت  -
 فاصله ریدر تا کنترلر زیاد است. در تنظیمات ریدر، زمان پهنای پالس و پالس اینتروال و پهنای پالس بیشتر شود. -
 زیاد شود. سرعت ارسال اطالعات ریدر باالست. در تنظیمات ریدر، فاصله زمانی خواندن تگ -
بین ریدر و کنترلر از سیم ضعیف استفاده شده است )بخصوص در مواردی که فاصله ریدر و کنترلر زیاد است(. سیم  GNDبرای اتصال  -

 قویتر استفاده شود.
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 ریدر تگ را می خواند ولی کنترلر در را باز نمی کند. -۴

 کارت روی کنترلر تعریف نشده است. -

 روی کنترلر و ریدر یکسان نیست. فرمت شماره کارت -
 تعداد بیت شماره کارت روی کنترلر و ریدر یکسان نیست. -
 ظرفیت ثبت رکورد کنترلر پر شده است. -
 برای کارت بازه زمانی تعریف شده است. -
 آنتی پس بک فعال است. -
 فیلتر زمانی فعال است. -


