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 شرح کلی محصول 1

FG-HF3-BTEM  خوان با خروجی کارت  ویک دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی( مستقل چند منظورهWiegand  .این دستگاه از است

به  یکیتوان از یکاربر را م یتمام داده هاکاربر بازدید کننده(  ۱0کاربر حالت اضطراری،  ۲کاربر معمولی،  988کند )کاربر پشتیبانی می ۱000

ستثنا یگرید شت کاربران(. یمنتقل کرد )به ا شده در  اثر انگ صب  شی موبایل را دارد و برنامه ن صال از طریق بلوتوث به گو همچنین توانایی ات

 مراجعه شود( tuyasmartنحصر به فردی است.)برای اطالعات بیشتر به راهنمای برنامه مگی های ژوی گوشی موبایل آن دارای

ستگاه از یک  ستفاده می Atmel پردازندهاین د سند و مدار کند و میا سیار کاربر پ صل کرد. کارکرد آن ب توان از عملکرد پایدار آن اطمینان حا

به اثر  ی، دسترسنیبه پ یبه کارت، دسترس یچندگانه در دسترس یدسترس یاز حالت ها شود.کم مصرف آن باعث کارایی طوالنی محصول می

ضاف یها یژگیو یدارا دستگاه نیا .میتوان نام برد/ اثر انگشت  نیبه چند کارت / پ یدسترس ای نیبه کارت + پ یانگشت، دسترس ست یا  از ا

 .رهی... و غ wiegand ی، رابط خروجورودی قفل برقیجمله ثبت بلوک، 

 مشخصات  2

 1000 (User capacity)ظرفیت کاربر

 (Operating Voltageولتاژ بهره برداری)

 (Working currentجریان کارکرد)
 (Idle Currentجریان ایده آل)

 DCولت  18تا  12
 میلی آمپر 150کمتر از 

 میلی آمپر 60کمتر از 

 (Proximity Card Readerکارت خوان)

 (Radio Technologyفناوری رادیو)

 (Read Rangeمحدوده خواندن کارت)

EM  
کیلو  125کارت های مجاورتی 

  (KHzهرتز)

 مترسانتی 6تا  2
 رقم 6تا  4 طول پین

 (Writing Connectionsاتصاالت سیم کشی)

، زنگ هشدار، خروجی رله، دکمه خروجی

بسته  ا، سنسور باز یwiegandخروجی 

 (door contactبودن درب)

 (Relayرله)

 Adjustable Relayخروجی قابل تنظیم رله)

Output) 

 (Time Lock Output Loadبار خروجی قفل)

NO ،NC ،Common 
 ثانیه 99صفر تا 

 آمپر 2حداکثر 

 Wiegandرابط 
 پین خروجی

بیتی  44تا26 ی: خروجEMنسخه کارت 

Wiegand 
 ، (ASCII) تیب 8، تیب 4

 (Environmentاستانداردهای محیطی)

 (Operating Tempretureدمای کار)

 (Operating Humidityرطوبت عملیاتی)

IP66 

 + سانتی گراد60تا  -40

 درصد 98صفر تا 

 (Physicalمشخصات فیزیکی)

 (Colourرنگ)
 (Dimensionsابعاد)

 (Weightوزن)

 ی رو اژیآل
 مشکی یا خاکستری

 میلیمتر 22×43.5×148

 گرم 330
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 سیم بندی 3
 یادداشت عملکرد سیم

 DCولت  18تا  Power + 12 قرمز

 زمین GND سیاه

 آبی
NO رله  یبه طور معمول خروج

 باز است

 بنفش
COM یخروج یاتصال مشترک برا 

 رله

 نارنجی
NC رله بسته به طور  یخروج

 معمول
 (REXدرخواست خروج ) یورود OPEN زرد
 خروجی ویگند Data 0 سبز

 خروجی ویگند Data 1 سفید

 خروجی زنگ هشدار Alarm Output خاکستری

  Contact Input ایقهوه

 نشانگر صدا و نور 4
 زنگ هشدار LED یاتیعمل تیوضع

 ------ نور قرمز روشن (stand byآماده به کار)

-ورود به حالت برنامه
 ریزی

enter into programming 
mode 

 تک بوق چشمک زننور قرمز 

 ریزیبرنامهدر حالت 

In the programming mode 
 تک بوق روشن نارنجینور 

 خطای عملیاتی

Operation error 
 سه بوق -------

-خروج از حالت برنامه
 ریزی

Exit from the programming 
mode 

 تک بوق نور قرمز روشن

 باز کردن قفل

Open lock 
 تک بوق روشن سبزنور 

 هشدار

Alarm 

-یم سریع نور قرمز
 درخشد

 زندبوق می
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 نحوه راه اندازی و کارکرد 5

 دستورالعمل ساده

 عمل شرح عملکرد

 ریزیورود به حالت برنامه

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

کد اصلی پیش فرض کارخانه  123456)

 است(

 تغییر کد اصلی

(change the master code) 

)کد اصلی جدید  #)کد اصلی جدید( 0

 #را دوباره وارد کنید(

 رقمی باشد( 6)کد وارد شده 

 جدید تاضافه کردن کار

(add card user) 
 #)خواندن کارت(1

 اضافه کردن اثر انگشت

(add fingerprint) 

-)اثرانگشت را وارد کنید(1

-)اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(

 #)اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(

 پین اضافه کردن

(add pin) 

 #)رمز را وارد کنید(1
تواند رقمی می 6تا4)رمز هر ترکیب 

 باشد(

 کاربرپاک کردن 

(delete user) 

 #)خواندن کارت(2

 #)اثرانگشت را وارد کنید(2

 #)رمز را وارد کنید(2

 خروج از حالت برنامه ریزی

(exit from the programming mode) * 
 شود یداده م یچگونه اجازه دسترس

 #پین –اثرانگشت  – خواندن کارت پین -اثرانگشت  – کارت کاربر

 تنظیمات اولیه 6

 ورود و خروج به فضای برنامه ریزی 6.1

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 ورود به حالت برنامه ریزی

(enter programming mode) 
 )کد اصلی(#*

 123456پیش فرض کارخانه: 

 خروج از حالت برنامه ریزی

(exit from the programming mode) * 
 

 تنظیم کد اصلی 6.2

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 )کد اصلی(#*

 123456پیش فرض کارخانه: 

 . بروز رسانی کد اصلی2

(change the master code) 
)کد اصلی جدید را وارد  0

ًا دکنید(#)کد اصلی جدید را مجد

 وارد کنید(

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
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 حالت کار میتنظ 6.3

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 )کد اصلی(#*

 123456پیش فرض کارخانه: 

 حالت مستقل/کنترل کننده. 2

(standalone/controller mode) 

 یا

 Wiegandخوان کارت حالت . 2

(wiegand reader mode) 

# 7 7 
 )پیشفرض کارخانه(

 
 

# 8 7 

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 

 حالت مستقل 7
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 برنامه ریزی 7.1

سته به  سی،نوع ب ستر س نوعمطابق با  متفاوت خواهد بود.ریزی برنامه د ستر  ید

 .دیها را دنبال کنخود، دستورالعمل

سه کاربر شنا سه کاربر:  شنا س یکربندیرا به پ یشماره  ستر صاص ده ید . دیاخت

 .دیخود را دنبال کن یدسترس ماتیدستورالعمل با توجه به تنظ

 شناسه متداول کاربر:

 98اثرانگشت: صفر تا 

 987تا  100رمز: 

 99اصلی:  اثر انگشت

 989و988: اضطراریکاربر حالت 

 999تا  990کاربران بازدید کننده: 

ضبط شناسه کاربر  .ستین ابتدایی یبه صفرها یازیندر تعریف شناسه کارت توجه: 

 شناسه کاربر در دسترس است. مندازیدر کاربر ن راتییتغ مهم است. اریبس
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 بر عمومیاضافه کردن کار 7.2

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 اضافه کردن اثر انگشت

: با استفاده اثر انگشتافزودن . 2

از شناسه خودکار )به دستگاه 

دهد کارت را به شماره  یاجازه م

موجود اختصاص  یشناسه کاربر بعد

 دهد(

 یا
: انتخاب اثر انگشتافزودن . 2

اجازه  ریخاص )به مد ایشناسه کردن

را  یخاص یدهد شناسه کاربر یم

با آن  اثرانگشتمرتبط کردن  یبرا

 کند( فیتعر

-)اثرانگشت را وارد کنید(1

-)اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(

 )اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(

تواند بصورت پیوسته اثر انگشت می

 اضافه شود

 یا
)اثرانگشت را  )شناسه کاربر(1#

)اثرانگشت را مجددًا -وارد کنید(

)اثرانگشت را مجددًا -وارد کنید(

 وارد کنید(

تواند بصورت پیوسته اثر انگشت می

 اضافه شود
 اضافه کردن کارت

: با استفاده از کارتافزودن  .2

شناسه خودکار )به دستگاه اجازه 

دهد کارت را به شماره شناسه  یم

 موجود اختصاص دهد( یکاربر بعد

 یا

 کردنافزودن کارت: انتخاب . 2

 یاجازه م ریخاص )به مد ایشناسه

 یرا برا یخاص یدهد شناسه کاربر

 فیمرتبط کردن کارت با آن تعر

 کند(
 یا

 یریادگیبلوک  افزودن کارت:. 2

 کیدهد تا در  یامکان م ری)به مد

 دستگاهکارت به  988مرحله حداکثر 

 قهیدق 2 یزیاضافه کند.( برنامه ر

 کشد.یطول م

)خواندن کارت توسط 1

 17یا10یا8/)وارد کردن دستگاه(

 #رقم شماره کارت(

توانند به طور مداوم کارت ها می

 اضافه شوند

 

 

شماره شناسه کاربر(# )خواندن )1

وارد کردن )/کارت توسط دستگاه(

 (#شماره کارت  رقم 8/10/17

 

 

)شماره شناسه کاربر(#)تعداد 1

 کارت(#)اولین شماره کارت(

 پشت سر هم باشد.  دیشماره کارت با

ثبت  یتعداد کارت برا=کارت تعداد

 نام

 (PINاضافه کردن رمز)

: با استفاده از رمزافزودن  .2

شناسه خودکار )به دستگاه اجازه 

دهد کارت را به شماره شناسه  یم

 موجود اختصاص دهد( یکاربر بعد

 یا

 کردن: انتخاب رمزافزودن  .2

 یاجازه م ریخاص )به مد ایشناسه

 یرا برا یخاص یدهد شناسه کاربر

 فیمرتبط کردن کارت با آن تعر

 کند(

 #رمز()1

توانند به طور مداوم رمزها می

 اضافه شوند

 

 

 

 #)رمز(#)شماره شناسه کاربر(1

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
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ست( یرقم ۶ نیپ ی)فقط برا نیپ تیامن یبرا ینکات شما امکان م شتریب تیامن یبرا :معتبر ا رقم  ۱0خود را با حداکثر  حیصح نیپ میدهیبه 

 .دیکن یمخف گرید یبا شماره ها

 ۱۲3۴3۴به عنوان مثال رمز: 

 باشد( 9تا  0میتواند هر رقمی بین  "*". )دی( استفاده کن۱۲3۴3۴** ) ای( ** ۱۲3۴3۴از ** ) دیتوانیم

 

 (99اضافه کردن اثر انگشت اصلی)با شماره شناسه خاص  7.3

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*

 123456پیش فرض کارخانه: 

 کردن اثر انگشت اصلی هاضاف. 2

(add master finger print) 

-)اثرانگشت را وارد کنید( #(99)1

-)اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(

 #)اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(
 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
 

 

 (معتبر است نیکارت / پ یبرااضافه کردن کاربر حالت اضطراری) 7.4

 (8888رقم به جز  5تا  ۴ ، تعداد ارقام رمز:989و  988 شناسه کاربر:)

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*

 123456پیش فرض کارخانه: 

 ه کردن کارتاضاف. 2

(add card) 
 یا

 پین . اضافه کردن2

(add PIN) 

)خواندن #)شناسه کاربر(1

رقم   8/10/17کارت/وارد کردن 

 #شماره کارت(
 

 #)رمز(#)شناسه کاربر(1

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
 

 

 

 

 



 دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(

FG-HF3-BTEM 
 

 ۱۱    09۱00۶789۱۲ -  0۲۱۲۶7۲۲۴7۴و ۶9   ۱۶واحد  ،یشرق ۴، ط ۱۲پالک  را،یارشاد، بن بست و هینیتر از حس نییپا ،یعتیدکتر شر ابانیتهران، خ

 

 (معتبر است نیکارت / پ یبرا)بازدید کنندهاضافه کردن کاربر  7.5

 (8888رقم به جز  ۶تا  ۴تعداد ارقام رمز: ، 999تا  990شناسه کاربر: )

بار،  5 یعنیبار مشخص،  کیبار استفاده مشخص شوند، پس از  ۱0توانند تا یکاربران م گروه برای کاربران بازدید کننده وجود دارد. ۱0

 شود.ی/کارت به طور خودکار نامعتبر منیپ

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 ریزی. ورود به حالت برنامه 1

(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*

 123456پیش فرض کارخانه: 

 اضافه کردن کارت. 2

(add card) 
 یا

 . اضافه کردن پین2

(add PIN) 

)خواندن #(9تا0)#)شناسه کاربر(1

رقم  8/10/17کارت/وارد کردن 

 #شماره کارت(
 

 #)رمز(#(9تا0)#)شناسه کاربر(1

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
 

رقم به جز  5تا  4تعداد ارقام رمز: ) تعویض رمز کاربران 7.6

8888) 

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

شود ، کاربران یانجام م یسیخارج از حالت برنامه نو ریز ستوراتتوجه: د

 کار را انجام دهند. نیتوانند خود ا یم

 تعویض رمز

(change pin) 

را  )رمز قدیمی#*)شناسه کاربر(

)رمز جدید را وارد #(وارد کنید

)رمز جدید را مجددًا وارد #کنید(

 #کنید(
به  یکارت + حالت دسترس نیپ رییتغ

به ) نیهنگام افزودن ، پ)نیپ

( به طور خودکار به کارتها 8888جز

 (ابدی یاختصاص م

 

را  ()رمز قدیمیخواندن کارت*)

وارد  )رمز جدید را#(وارد کنید

)رمز جدید را مجددًا وارد #کنید(

 #کنید(
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 حذف کاربر 7.7

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 / رمز/اثرانگشتحذف کارت. 2

 یا

. حذف کارت: با استفاده از 2

 شناسه کاربر

 یا

حذف کارت: با استفاده از . 2

 شماره کارت

 یا

 . حذف تمامی کاربران2

)خواندن 2

 #/)اثرانگشت(/)رمز(کارت(
توانند به طور مداوم کاربران می

 حذف شوند

 

 #)شناسه کاربر(2
 

ارقام  8/10/17)واردد کردن 2

 #کارت(
 

 #(کد اصلی)2
 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
 

 

 تنظیم وضعیت رله 7.8

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 حالت نبض. 2
 یا

 

 حالت قفل

 #(99تا1)3
 شیاست. پ هیثان 99-1زمان رله 

 است. هیثان 5فرض 

 

# 0 3 
حالت قفل روشن/خاموش  یرله را رو

 دهدیقرار م
 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
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 حالت دسترسیتنظیم  7.9

حالت آماده به کار  طور خودکار به صورت، دستگاه به نیا ریشود، در غ شتریب هیثان 5تواند از یچند کاربر، زمان خواندن نم یحالت دسترس یبرا

 دهد.تغییر حالت می

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 . دسترسی اثرانگشت2
 

 . دسترسی کارت2
 

 . دسترسی رمز2
 

 . دسترسی رمز + کارت2

 
 . دسترسی چندگانه2

 

یا  . دسترسی اثر انگشت یا کارت2

 رمز

# 0 4 
 
 

# 1 4 
 
 

# 2 4 
 

# 3 4 

 
#(2-9) 3 4 

کاربر معتبر،  9تا  2 پس از )تنها

 (شودیدرب باز م

# 4 4 
 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
 

 تنظیم پاسخ شنیداری و دیداری 7.10

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 . غیر فعال کردن هشدار2

 . فعالسازی هشدار2

 یا

2 .LED همیشه روشن 

2 .LED همیشه خاموش 

 یا

. نور پس زمینه صفحه کلید 2

 همیشه روشن

. نور پس زمینه صفحه کلید 2

 همیشه خاموش

. نور پس زمینه صفحه کلید 2

 اتوماتیکبصورت 

7 0 # 
 )پیشفرض کارخانه( # 1 7

 

 )پیشفرض کارخانه(# 3 7

7 2 # 
 

 

7 5 # 
7 4 # 

 )پیشفرض کارخانه(# 6 7

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) 

* 
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 زنگ هشدار میتنظ 7.11

دقیقه  10ی زنگ خطر برا خواهد شد. فعالتالش کارت ناموفق  10زنگ هشدار پس از 

فقط پس از وارد کردن  وشدددود یم میتنظ موفقندداامین کددارت  10بعددد از 

 کرد. فعالغیرتوان آن را یم یکد اصل ایمعتبر  /اثرانگشت/رمزکارت

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 خاموش کردن هشدار .2

 
 یا 

 . روشن کردن هشدار2

 

 یا

. روشن کردن هشدار با صدا 2

(Alarm) 

 

 

 

 (Alarmتنظیم زمان هشدار با صدا )

 )پیش فرض کارخانه( 6 0 #

 

 
# 1 6 

 قطع قهیدق 10به مدت  یدسترس

 )بدون صدا(خواهد شد

 

 
# 2 6 

 قطع قهیدق 10به مدت  یدسترس

 )بدون صدا(خواهد شد

 

 

 #(3تا0)5

 است قهیدق 1فرض کارخانه  شیپ
کارت  ای (# یکد اصل)سکوت،  یبرا

 دیمعتبر را وارد کن یکاربر
 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
 

 باز بودن درب صیتشخ 8
 (DOTLتشخیص باز بودن طوالنی درب )

 یبسته نشود، صدا قهیدق ۱، اگر درب به طور معمول باز شود، اما بعد از یداخل یسیمغناط قفل ای یاریاخت یسیمغناطقفل در صورت استفاده 

 کند که درب را ببندند. یادآوریتا به مردم  شودفعال میبه طور خودکار  یزنگ داخل

 د.شویم هشدار غیر فعالزمان  میصورت با تنظ نیا ری، در غنندرا متوقف کند هشدار توانیکاربران معتبر م ای یبا بستن درب، کاربران اصل

 تشخیص بازکردن غیر مجاز درب

)در صتتورت وجود( هر دو کار  یو زنگ هشتتدار خارج ی، اگر درب باز شتتود، زنگ اخبار داخلیستتیمغناط یاریاختقفل  کیهنگام استتتفاده با 

 .دآیمیزمان زنگ به صدا در  میبا تنظ ،صورت نیا ریدر غ ایکاربران معتبر متوقف کرد،  ای یتوان آنها را توسط کاربران اصلیکنند، میم
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 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

باز بودن  صیتشخکردن  رفعالیغ. 2

 درب
 یا

. فعال کردن تشخیص  باز بودن 2

 درب

 تنظیم کردن هشدار

 )پیشفرض کارخانه( 6 3 #

 

# 4 6 
 

دقیقه  1 پیشفرض کارخانه( )3 تا 0)5

 (است
 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 

 

 /اثرانگشت اصلیکارتاستفاده از  9

 استفاده از کارت/اثرانگشت اصلی برای اضافه و پاک کردن کاربران

 اضافه کردن کاربر 

 کردن)اثرانگشت/کارت اصلی(وارد  1

 3 کاربر وارد کردن )اثرانگشت 2

 #بار متوالی( یا )کارت( یا )رمز(
را برای بقیه کاربران  2مرحله 

 تکرار کنید

مجددًا وارد کردن اثر  3

 انگشت/کارت اصلی

 پاک کردن کاربر 

 

وارد کردن)اثرانگشت/دوبار کارت  1

 ثانیه( 5اصلی در 

یا وارد کردن )اثرانگشت(  2

 #)کارت( یا )رمز(
را برای بقیه کاربران  2مرحله 

 تکرار کنید

مجددًا وارد کردن اثر  3

 انگشت/کارت اصلی

 

 عملکرد کاربران و بازنشانی به تنظیمات کارخانه ۱0
 #وارد کردن اثرانگشت/رمز معتبر با خواندن کارت معتبر :بازکردن درب

 یا اثرانگشت/کارت/رمز معتبر #یا اثرانگشت/کارت اصلی #وارد کردن کد اصلی حذف هشدار:

دستتتگاه را خاموک کنید، دکمه خرور را بفشتتارید و نگه دارید،  برای بازنشتتانی به تنظیمات کارخانه و اضتتافه کردن کارت اصتتلی:

دهدد حال هر ر رنگ میبه زرد تغیی LEDدستتتگاه را روشتتن کنیدد بعد از شتتنیدن دو بوه، دکمه خرور را رها کنیدد در این زمان 

ستگاه بخوانید. هنگامی که  EMکارت  سط د شانی به تنظیمات کارخانه با موفقیت انجام  LEDای را تو به قرمز تغییر رنگ داد بازن

 شده است.

 است. ی تعریف شده برای دستگاهمنظور از خواندن کارت، کارت اصل
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 مالحظات

شود کارت  یباعث م نیا) .دیدکمه خرور را فشار ده رها کردنقبل از  هیثان 5حداقل  دی، بایدر صورت عدم اضافه شدن کارت اصل .۱

 (فاقد اعتبار باشد یثبت شده قبل یاصل

 ، اطالعات کاربران هنوز حفظ شده است.در بازنشانی به تنظیمات کارخانه .۲

 حالت کنترل کننده 11
خوان کارت ممکن است  در غیر اینصورتمعادل آن الزم است،  ای 1N4004 ودید کیمشترک ،  هیدر صورت استفاده از منبع تغذ: توجه

 (گنجانده شده است یدر بسته بند ۱N4004 ).ندیبب بیآس

 

 دیکن میرا تنظ wiegand یورود یفرمت ها 11.1
  .دیکن میتنظ یخوان خارجکارت  wiegand یرا با توجه به قالب خروج wiegand یورود یهالطفاً قالب

 مورد نظرکلید  مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 wiegand یورود تیب. 2
 #(44تا  26) EM :8کارت های 

 بیت است 26پیشفرض کارخانه 

 غیرفعال کردن بیت توازن 3

 فعال کردن بیت توازن 3

# 0 8 

 )پیشفرض کارخانه( 8 1 #

 خروج از حالت برنامه ریزی. 4

(exit from the programming mode) * 
 .دیکن رفعالیغ را توازن یها تی، بیخروج تیب 3۲،۴0،5۶با  wiegandاتصال خوانندگان  یبراتوجه: 

 

 

 



 دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(

FG-HF3-BTEM 
 

 ۱7    09۱00۶789۱۲ -  0۲۱۲۶7۲۲۴7۴و ۶9   ۱۶واحد  ،یشرق ۴، ط ۱۲پالک  را،یارشاد، بن بست و هینیتر از حس نییپا ،یعتیدکتر شر ابانیتهران، خ

 

 

 ریزیبرنامه 11.2

 ریزی پایه مانند حالت مستقل است.برنامه

 موارد استثنا بصورت زیر است:

  یخوان خارجدستگاه متصل به کارت 

 حذف کرد. ایاضافه  یخوان خارجکارت  ایتوان در دستگاه ی: کاربران را مEMاگر کارت خوان  -

 حذف شوند. ایاضافه  یخارجخوان کارت توانند در  ی: کاربران فقط مHIDاگر کارت خوان  -

 

 خارجی اثر انگشت دستگاه متصل به 

 برای مثال:

SF1  دیدستگاه متصل کناثر انگشت به  خوانکارت را به عنوان. 

 (دیمراجعه کن SF1 ی)لطفا به کتابچه راهنما دیاضافه کن SF1 ی( را بر روAاثر انگشت )قدم اول: 

 .دیدستگاه اضافه کن ی( را روAهمان اثر انگشت )قدم دوم: 

 #)کداصلی(*ورود به حالت برنامه ریزی:  ۱

۲ 

 یا

۲ 

 (خودکار اختصاص داده شده است شناسه)#(دیفشار ده SF1بار در  کیرا  Aاثر انگشت )۱

 
 (اختصاص داده شده است خاصشناسه )#(دیفشار ده SF1را در  Aاثر انگشت  )#)شناسه کاربر(۱

 *خرور:  3

 

 

  خارجی صفحه کلیددستگاه متصل به 

 خوانکارت  PIN یرا مطابق با فرمت خروج ریباشد. عملکرد ز تیب ۱0 یفرمت خروج ای( ASCII) تیب 8، تیب ۴تواند یم دیصفحه کل

 .دیخود انتخاب کن

 #)کداصلی(*ورود به حالت برنامه ریزی:  ۱

 بیتی است( ۴)پیشفرض کارخانه  #(۱0یا  8یا  ۴) 8 ۲

 *خرور:  3

 رقم عدد مجازی است. ۱0به معنی  ۱0بیت،  8به معنی  8بیت،  ۴به معنی  ۴توجه: 

 

 اضافه کردن رمز برای کاربران 

ریزی، میتوان رمزها را اضافه/وارد کردد چه در خود دستگاه، چه برای کاربران بعد از ورود به قسمت برنامهبرای اضافه کردن رمز 

 صفحه کلید خارجی.
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 Wiegand خوانکارت حالت  ۱۲

 .متصل است # 8 7به کنترل کننده شخص ثالث  هنگامی که کار کند، wiegandاستاندارد  خوانکارت تواند به عنوان یدستگاه م

 

 

 توجه:

 خوانکارت که در حالت  یهنگام  wiegandشتتتوند و یدر حالت کنترل کننده نامعتبر م ماتیتمام تنظ باًیشتتتود، تقریم میتنظ

 شوند: یم فیتعر ریو زرد به شرح ز یقهوه ا یهامیس

 سبز LED: کنترل نور یقهوه ا میس -

 زرد: کنترل زنگ میس -

 

 زرد: یقهوه ا یها میبه اتصال س ازیدر صورت ن / 

ست،  LED یبرا یولتاژ ورود یوقت سبز تبد LEDکم ا شد،  نییپا (buzzer) زنگ یبرا یکه ولتاژ ورود یشود. و هنگامیم لیبه  با

 دهد.یصدا م
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  wiegand یخروج یفرمت هاتنظیم  ۱3
 .دیکن میکنترل کننده تنظ wiegand یورود یرا با توجه به قالبها wiegand یخروج یلطفاً فرمتها

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 wiegand خروجی تیب. 2
 

 PIN یخروج یها تیب

 #(44تا  26) EM :8کارت های 
 بیت است 26پیشفرض کارخانه 

 
 #(10یا  8یا  4)8

 بیت است 4پیشفرض کارخانه 

 غیرفعال کردن بیت توازن 3

 فعال کردن بیت توازن 3

# 0 8 

 )پیشفرض کارخانه( 8 1 #

 . خروج از حالت برنامه ریزی4

(exit from the programming mode) * 
 .دیکن رفعالیغ توازن را یها تی، بیخروج تیب 3۲،۴0،5۶با  wiegandاتصال خوانندگان  یبراتوجه: 

 شرفتهیبرنامه پ ۱۴

 (نیکاربران کارت / پ یاطالعات کاربر )معتبر براانتقال 

( یاصل به نام دستگاه) دستگاه کیتواند از یها( م نیکند و کاربر ثبت نام شده )کارتها، پیم یبانیدستگاه از عملکرد انتقال اطالعات کاربر پشت

 ( منتقل شود.دستگاه پذیرنده) یگریبه د
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 مالحظات

 باشند. شبیه به هم و از یک سری دیبا ندهریپذ یو واحدها یاصل یواحدها

 شوند. میتنظ یکسان دیبا ندهریو واحد پذ یواحد اصل یکد اصل

 .دیکن یزیبرنامه ر یبرنامه انتقال را فقط در واحد اصل

 .ردیگیاز قبل با کاربران ثبت نام شده باشد، پس از انتقال تحت پوشش قرار م رکیاگر واحد پذ

 کشد.یطول م هیثان 30کاربر ثبت نام شده، انتقال حدود  900 یبرا

 

 

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 9 8 # تنظیم انتقال. 2

به قرمز  LEDبوق،  کی، پس از شودروشن می، چراغ سبز  هیثان 30در عرض 

 تیاست که اطالعات کاربران با موفق یبدان معن نی، ادهدغییر رنگ میت

 منتقل شده است.

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
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 (Interlockبهم وصل کردن دو دستگاه) ۱5
ستگاه از عملکرد  شت interlockد ستگاه برا نیا کند.یم یبانیپ ستگاه از دو د ستفاده م ید بانک ها، زندان ها و  یشود و عمدتا برایدو درب ا

 .ردیگیدارند مورد استفاده قرار م یباالتر یتیبه سطح امن ازیکه ن ییمکان ها ریسا

 

 

 مالحظات:

 ۲و  ۱برای درب های  Bو  Aنام گذاری دستگاه ها بصورت 

 قدم اول:

 .دیمنتقل کن Bاطالعات کاربران را به دستگاه  "انتقال اطالعات کاربر"، سپس با استفاده از عملکرد دیثبت نام کن Aکاربران را در دستگاه 

 قدم دوم:

 دیکن میتنظ intelockعملکرد  یهر دو دستگاه را رو

 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#

 123456پیش فرض کارخانه: 

 interlockغیرفعال کردن . 2
 یا 

 interlockفعال کردن . 2

 )پیشفرض کارخانه(9 0 #

 
# 1 9 

 . خروج از حالت برنامه ریزی3

(exit from the programming mode) * 
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ست، کاربر م ۲که فقط درب  ی، هنگامدیاگر قفل را فعال کن سته ا شت/کارت معتبر یب بخواند،  A خوانکارت  یرا رو یورود نیپ ایتواند اثر انگ

 شود.یباز م ۲، درب دیبخوان B خوانکارت  یرا رو یورود نیپ ایبسته شد، اثر انگشت/کارت معتبر  ۱شود. پس از آنکه فقط درب یدرب باز م

 پاک کردن تمام کارت ها 16

 * # کد اصلی 2 # کد اصلی *

 یاما تمام داده هاکند، های کاربران را پاک میاطالعات کارت این دستور تمامی

 شوند.یحفظ م های مختلفوضعت

 

 


