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 شرح کلی محصول 1
FG-K2-EM&Mifare ه فرد منحصر ب یژگیبصورت مستقل و ضد آب است. و یزی( قابل برنامه ریدستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس کی

صول در طراح سان و قابلیمح س نانیاطم تی، عملکرد آ ستر ستگاه کنترل تردد )کنترل د ست. د  یانتخاب  FG-K2-EM&Mifare (یباال ا
سب برا صال به درب ها یمنا شفتی)مگنت یبرق یهال، قفکیاتومات یات سور و  یها دیکل سازی فعال ،(…و  ی، مقابل برقی،  سان شد. بمی …آ ا

-FG-K2 (یبه عنوان درب بازکن به صتتورت مستتتقل استتتفاده نمود. دستتتگاه کنترل تردد )کنترل دستتترستت توانیدستتتگاه م نیاز ا نیهمچن

EM&Mifare  (یخوردار است. دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسبر یمناسب متیو نصب آسان از ق بایز یعالوه بر داشتن طراح FG-K2-

EM&Mifare   با دارا بودن استانداردIP66 استاندارد  .ردیمورد استفاده قرار گ یرونیب یها طیدر مح تواندیم(IP66 استاندارد محافظت در ،
شدیمقابل آب و گرد و غبار م ست نیکارکرد ا نی( همچن.با ستگاه کنترل تردد )کنترل د سد شده، 98در رطوبت  ( یر ست  صد ت  نیبنابرا در

سب ییدر مناطق با رطوبت باال کارا تواندیم شد.  یمنا شته با س یهاتیاز قابل گرید یکیدا ستر ستگاه کنترل تردد )کنترل د -FG-K2( یمهم د

EM&Mifare، باشد.یتر مکنترلر جهت ارتباط راحت موتیمجهز بودن به ر 

 مشخصات  2
 (User capacity)ظرفیت کاربر
 (Normal User)کاربر معمولی

 (Visitor Users) کاربر بازدید کننده

1000 

990 
10 

 (Operating Voltage)ولتاژ بهره برداری
 (Idle Current)جریان ایده آل

 DCولت  18تا  9

 میلی آمپر 50کمتر از 

 (Proximity Card Reader)کارت خوان
 
 (Radio Technology)فناوری رادیو

 
 (Read Range)محدوده خواندن کارت

EM OR Mifare 
 

کیلو  125کارت های مجاورتی 
 و (KHz)هرتز

 (MHzمگاهرتز) 13.56 
 

 مترسانتی 10تا  3

 خروجی رله، دکمه خروجی (Writing Connections)اتصاالت سیم کشی
 (Relay)رله

 Adjustable Relay)خروجی قابل تنظیم رله

Output) 
 (Time Lock Output Load)بار خروجی قفل

NO ،NC ،Common 

 ثانیه 99صفر تا 
 آمپر 2حداکثر 

 (Environmentی محیطی)استانداردها
 (Operating Tempreture)دمای کار

 (Operating Humidity)رطوبت عملیاتی

IP66 
 + سانتی گراد60تا  -40

 درصد 98صفر تا 
 (Physical)فیزیکیمشخصات 

 (Colourرنگ)

 (Dimensions)ابعاد
 

 (Weight)وزن

 ABSمحفظه 
 سفید-مشکی

 میلیمتر  21×50×120
 گرم 210



 دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(
FG-K2-EM&Mifare 

 

 

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

 

 

 سیم بندی 3
 یادداشت عملکرد سیم
 DCولت  24تا  Power + 9 قرمز
 زمین GND سیاه

رله  یبه طور معمول خروج NO آبی
 باز است

 یخروج یاتصال مشترک برا COM سفید
 رله

رله بسته به طور  یخروج NC سبز
 معمول

 (REXدرخواست خروج ) یورود OPEN زرد

 active lowزنگ هشدار بصورت  Alarm output خاکستری

تماس درب / دروازه  یورود Contact input ایقهوه
 )به طور معمول بسته(

 

 

 نحوه راه اندازی و کارکرد 4
 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) 1)خواندن کارت(# 

 اضافه کردن رمز
(add PIN user) 

 #(PIN) #)شناسه کاربر(1

 989تا  0شناسه کاربر عددی بین 
 0000رقمی بین  6تا  4رمز عددی 
 (1234)به جز 999999تا 

 ربرپاک کردن کا

(delete user) 
 #)خواندن کارت(2
 #)شناسه کاربر(2

 خروج از حالت برنامه ریزی

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

 خواندن کارت کارت کاربر
 وارد کردن رمز رمز کاربر
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 ریزیبرنامه 5
 .دیها را دنبال کنخود، دستورالعمل یدسترس نوعمطابق با  متفاوت خواهد بود.ریزی دسترسی، برنامه نوع بسته به 

واند تیشماره شناسه کاربر م .دیرا به آن اختصاص ده ی، شناسه کاربرییکارت شناسا یابیرد یبرا کاربر: شناسه شماره
 باشد. ۱000تا  ۱هر شماره از

 ارای شمارهدکاربر اطالعات در  راتییتغ مهم است. اریضبط شناسه کاربر بس .ستین یاصل یبه صفرها یازیکاربر ن یهاشناسهتوجه: 
    .امکان پذیر استشناسه 

 بانیدستگاه پشتی)در صورت استفاده از  هرتزکیلو ۱۲5در فرکانس  EMبیتی  ۲۶هر کارت یا تگ  مورد قبول: کارت
کننده از  یبانیدستگاه پشت)در صورت استفاده از  مگاهرتز ۱3.5۶در فرکانس  Mifareهای کارت یا و (EM کننده از کارت های

 .(Mifare کارت های

 

 

 ریزیورود و خروج به فضای برنامه  5.1
 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 5.2
 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
کنید(#)کد اصلی جدید را مجدًا 

 وارد کنید(
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 مجموعهتنظیمات دسترسی  5.3

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 کارت یا رمز. 2
 یا

 . کارت+رمز2
 یا

 . فقط کارت2

 )پیشفرض کارخانه( 3 0 #
 

# 1 3 
 

# 2 3 
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 

 

 اضافه کردن کارت کاربر 5.4
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

  با شناسه خودکارافزودن کارت: . 2
 یا
 

ناسه افزودن کارت: با ش. 2
دهد  یاجازه م ری)به مدکاربر

مرتبط  یرا برا یخاص یشناسه کاربر
 کند( فیکردن کارت با آن تعر

 )خواندن کارت توسط دستگاه(1#
 
 

)خواندن کارت (#شناسه کاربر)1
 #توسط دستگاه(
 989تا  0شناسه کاربر بین 

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 اضافه کردن کارت + رمز 5.5
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

اضافه کردن کاربر با شناسه . 2
 کاربر

 )خواندن کارت(#)شناسه کاربر(1

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 کردن رمز. اضافه 4

)خواندن کارت توسط *
)رمز را وارد #(1234دستگاه()

 #)رمز را مجددًا وارد کنید(#کنید(
این عملیات خارج از محیط برنامه 

 شودریزی انجام می
 

 

 تعویض رمز 5.۶
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 تعویض رمز

)رمز #)رمز قدیمی(#)شناسه کاربر(*
 #)رمز جدید مجددًا(#جدید(

)رمز #کارت توسط دستگاه()خواندن *
)رمز جدید #)رمز جدید(#قدیمی(

 #مجددًا(
 

 

 حذف کارت کاربر 5.7
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 حذف کارت: توسط خواندن کارت. 2
 

 یا
 

از . حذف کارت: با استفاده 2
 شناسه کاربر

 #)خواندن کارت(2
دیگر  یکارتها یرا برا 2مرحله 

 دیتکرار کن انکاربر
 

 #)شناسه کاربر(2
 989تا  1شناسه کاربر عددی بین 

 باشدمی
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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  یا اضافه رمزحذف  5.8
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 به حالت برنامه ریزی. ورود 1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 اضافه کردن رمز. 2
 اختصاص رمز به یک شناسه کاربری

 یا
 

 رمز. حذف 2
پاک کردن یک شناسه کاربری و رمز 

 مختص به آن

 ##)رمز(#(شناسه کاربر)1
توانند پشت سر هم اضافه رمزها می

 شوند
 

 ##کاربر()شناسه 2
توانند پشت سر هم اضافه رمزها می

 شوند
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 تنظیم وضعیت رله 5.9
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 نبضحالت . 2

 یا
 

 حالت قفل

 #(99تا1)4
 شیاست. پ هیثان 99-1زمان رله 

 است. هیثان 5فرض 

 
# 0 4 

حالت قفل روشن/خاموش  یرله را رو
 دهدیقرار م

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

  

 زنگ هشدار میتنظ 5.10
فقط پس  وشود یم میتنظ اموفقنامین کارت  ۱0دقیقه بعد از  ۱0ی زنگ خطر برا خواهد شد. فعالتالش کارت ناموفق  ۱0زنگ هشدار پس از 

 کرد. فعالغیرتوان آن را یم یکد اصل ایاز وارد کردن کارت معتبر 

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

تنظیم زمان هشدار با صدا . 2
(Alarm) 

 #(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) * 
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 تشخیص باز بودن دربتنظیم  5.11
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

حالت برنامه . ورود به 1
 ریزی

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 ورودی تماس خاموش. 2
 ورودی تماس روشن

 )پیش فرض کارخانه(6 3 #
# 4 6 

. خروج از حالت برنامه 3
 ریزی

(exit from the programming 

mode) 

* 
 

 

 تنظیم پاسخ شنیداری و دیداری 5.12
 مورد نظر کلید مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 . خاموش کردن هشدار2
 

 یا 
 . روشن کردن هشدار2

 
 یا

. روشن کردن هشدار با صدا 2
(Alarm) 

 )پیش فرض کارخانه( 6 0 #
 
 

# 1 6 
 قطع قهیدق 10به مدت  یدسترس

 صدا()بدون خواهد شد
 
 

# 2 6 
 قطع قهیدق 10به مدت  یدسترس

 صدا( با)خواهد شد
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 تنظیمات کاربران بازدید کننده 5.۱3
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 . اضافه کردن بازدید کننده با رمز۲
 یا

 . اضافه کردن بازدید کننده با کارت۲
 

 پاک کردن کاربر بازدید کننده. ۲

 #(#()رمز#()شناسه کاربر#9-0)8

 ۱۲3۴رقمی به جز  ۶تا  ۴رمز عدد  
 

 #(#()کارت#()شناسه کاربر#9-0)8
 

 (#)شناسه کاربر2
 برنامه ریزی. خروج از حالت 3
(exit from the programming mode) * 

 توجه:
 است ۱0=  0 ،9تا  0 دفعات مراجعه کاربر بازدید کننده: تعداد
 باشد 999-990 بین شماره هر باید کاربر شناسه شماره
 شود خودداری مشترک کارت و PIN از باید ، باشد فرد به منحصر باید کارت/  PIN کننده بازدید

 

 پیوست 6
 :کاربران اتیعمل

 شود.یم درب نشد باز موجب، توسط دستگاه کارت کاربر معتبرخواندن  باز کردن درب:

 .#کد اصلیخواندن کارت کاربر معتبر، یا وارد کردن  قطع هشدار:

 

 کارخانه: تنظیماتی به نبازگردا 7
 دستگاه را خاموش کنید

 دکمه * را بفشارید و نگه دارید و دستگاه را روشن کنید

 دو بوق شنیده خواهد شد، دکمه * را رها کنید، و یک بوق شنیده خواهد شد

 بازگردانی به تنظیمات کارخانه موفقیت آمیز خواهد بود.

 شود.یفرض کارخانه، اطالعات کاربران هنوز حفظ م شیپ در بازگشت به تنظیمات: مالحظات

 

 

 



 دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(
FG-K2-EM&Mifare 
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 پاک کردن تمام کارت ها 8
 * # 20000 # کد اصلی *

 شوند.یحفظ م های مختلفوضعت یاما تمام داده هاکند، های کاربران را پاک میتمامی اطالعات کارتاین دستور 

 
 
 
 

 نشانگر صدا و نور 9

 زنگ هشدار LEDسبز  LEDقرمز  یاتیعمل تیوضع
 powerروشن کردن)

on) تک بوق  روشن 
 standآماده به کار)

by)  روشن   
ورود به حالت 

 ریزیبرنامه
enter into programming 

mode 
 تک بوق  چشمک زن

-در حالت برنامه
 ریزی

In the programming 
mode 

 تک بوق  روشن 

 خطای عملیاتی

Operation error سه بوق چشمک زن چشمک زن 
خروج از حالت 

 ریزیبرنامه

Exit from the 
programming mode 

 تک بوق  روشن

 باز کردن قفل

Open lock  تک بوق روشن 
 هشدار

Alarm زندبوق می  چشمک زن 
 


