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 شرح کلی محصول 1
 ۱۲5را در فرکانک  RFID یکارت ها و تگ ها تواندیکوچک که ل دریر کیبه عنوان  FG-S2-REM کنترل تردد )اکسسسک کنترلم لدل دریر
س لوهرتزیک ستفاده ل ستمیبخواند ، در  ستفاده از پروتکل با ، FG-S2-REM کنترل تردد )اکسک کنترلم لدل دریر نی. ا شودیکنترل تردد ا ا

 ردیر نیکند. ا یرا باز یاضساف ایلکمل  دریکنترل تردد لتصسل شسود و ن ر ر یبه انواع دسستگاه ها تواندیم لWiegand 26) گندیو یارتباط
سک کنترلم لدل  ستاندارد  FG-S2-REMکنترل تردد )اک صب گردد، همچن یرونیب یها طیدر لح تواندیل IP66با دارا بودن ا ستره  نین با گ

س ییدلا صب ل نیتا گرم تر نسردتری از+م  ۶0 تا – ۴0باال )از  اریب شور قابل ن شد ین طه ک ست ا .با سک  دریر نیقابل ذکر ا کنترل تردد )اک
ستاندارد و FG-S2-REMکنترلم لدل  سازلان یبه انواع کنترلر ها تواندیم لWiegand 26) گندیبا دارا بودن پورت ا لتصل  یاکسک کنترل 

 یو رطوبت یشرج یها طینصب در لح تی، قابلFG-S2-REMکنترل تردد )اکسک کنترلم لدل  دریر نیرطوبت ا یدرصد 95گردد . پوشر 
 . کندیل ریرا الکان پذ

 مشخصات  2
 S1/S2-R S1/S2-R MF لدل

 125KHz 13.56MHz فرکانک
 EM Mifare نوع کارت

 DCولت  ۲۴تا  9 ولتاژ بهره برداری

 لیلی آلپر ۲5کمتر از  آلاده بکار جریان
 سانتی لتر 7 لحدوده خواندن کارت

 )پیشفرضم Wiegandبیت  ۲۶ قالب خروجی
 درجه سانتی گراد ۶0تا  -۴0 دلای کار

 RHدرصد  95درصد تا  ۱0 رطوبت عملیاتی

 لشکی رنگ
 IP66 استاندارد ها

 لیلی لتر ۲0×۴8×۱03 ابعاد
 گرم ۱00 وزن
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 سیم بندی 3
 یادداشت عملکرد سیم
 DCولت  24تا  Power + 9 قرمز
 زمین GND سیاه

 D1 Data 1 سفید

 D0 Data 0 سبز

 Buzzerکنترل  Buzzer زرد

  LED ایقهوه
 

 

 عملکردجدول  4
 دیآیشود ، و زنگ اخطار به صدا در ل یل لیبه سبز تبد LEDچراغ  کارت خوان

 کند.یرا خارج ل wiegand گنالیدر ضمن خواننده س

 خارجی LEDکنترل 
تغییر به سبز  LEDکم است ،  LED یبرا یکه ولتاژ ورود یهنگال

 دهد.یلرنگ 

 باشد، نییزنگ پا یبرا یولتاژ ورود یوقت کنترل بازر خارجی
 آید.یزنگ صدا به صدا در ل

 wiegandخروجی 
فرض  ریپ ماتیلوجود است، تنظ تیب wiegand 26-37دالنه 

 است. تیب wiegand 26کارخانه 

 


