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 شرح کلی محصول 1

1.1 FG-S7 (EM) 
ستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس ستگاه کنترل دسترس کی FG-S7 (EM) (ید س ید ست، که قابل فیظر اریب صب در هر  تیو هوشمند ا ن

 توانیباشد، که میم یکارت و رله خروج فیحافظه تعر یدارا FG-S7 (EM)( یدستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس نیباشد. ایمکان را دارا م
 جمله از .نمود استتتفاده …و  کاتوماتی درب ،(…و  ی، مگنت ی)شتتفت یبرق یانواع قف  ها رایدستتتگاه کنترل تردد مستتت   ب کی نآن را به عنوا

ستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس یهاتقابلی ضربه ) تیبا قابل ی، بدنه فلزFG-S7 (EM)( یمنحصر به فرد د ( بودن آن Anti Vandalضد 
درصد  98کارکرد در رطوبت  یباشد و دما یگرد و غبار و خاک م یاستاندارد ها نیکه از باالتر IP66از استاندارد  یبانین پشتیباشد. همچنیم

  یبد، تبد ییآب و هوا طیبا شرا یرونیب یها طیدستگاه در مح نیو کاملتر نیرا به بهتر FG-S7 (EM)( یدستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس
اتصال  تی، قابل نیعدد( همچن ۲000، با دارا بودن حافظه ثبت کارت باال )FG-S7 (EM)( یکنترل تردد )کنترل دسترس اهکرده است . دستگ

س شا ستگاه ها نیاز کاملتر ی( و قف  برقPush Buttonخروج ) یبه  س ید ستر شدی)کنترل تردد( م یکنترل د ستگ نیموارد کاربرد ا با اه د
س ستر سور )فعال کردن کل FG-S7 (EM)( یکنترل تردد )کنترل د سان سور(، کنترل تردد درب منازل، کنترل  یها دیدر کنترل تردد آ سان آ

 .باشدمی …و  یتجار یشرکت ها و ساختمان ها یتردد ورود

 
 

1.2 FG-S2 
FG-S2  منحصر به فرد محصول در  یژگیبصورت مست   و ضد آب است. و یزی( قاب  برنامه ریدستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس کی
 یاتصال به درب ها یمناسب برا یانتخاب  FG-S2 (یباال است. دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس نانیاطم تی، عملکرد آسان و قابلیطراح
به  توانیدستگاه م نیاز ا نیباشد. همچنمی …آسانسور و  یها دیکل سازی فعال ،(…و  ی، م اب  برقی، شفتی)مگنت یبرق یها ، قفکیاتومات

و نصب آسان  بایز یعالوه بر داشتن طراح  FG-S2( یدستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسعنوان درب بازکن به صورت مست   استفاده نمود. 
 یرونیب یها طیدر مح تواندیم IP66با دارا بودن استاندارد   FG-S2( یبرخوردار است. دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس یمناسب متیاز ق

دستگاه کنترل تردد  نیکارکرد ا نی( همچن.باشدیمحافظت در م اب  آب و گرد و غبار م، استاندارد IP66)استاندارد  .ردیمورد استفاده قرار گ
 گرید یکیداشته باشد.  یمناسب ییدر مناطق با رطوبت باال کارا تواندیم نیبنابرا درصد تست شده، 98در رطوبت  FG-S2( یرس)کنترل دست

 باشد.یتر مکنترلر جهت ارتباط راحت موتی، مجهز بودن به ر FG-S2( یمهم دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترس یهاتیاز قابل
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 مشخصات  2
 FG-S7 (EM) FG-S2 

 2000 2000 ظرفیت کاربر
 operatingولتاژ بهره برداری)

voltage) 
 (idle currentجریان ایده آل)

 DCولت  24تا  9

 میلی آمپر 40کمتر از 
 DCولت  24تا  9

میلی  40کمتر از 
 آمپر

 proximity cardخوان) کارت

reader) 
 

 radioفناوری رادیو)

technology) 
 

 readمحدوده خواندن کارت)

range) 

EM 
 

کیلو  125کارت های 
 (KHzهرتز)
 

 مترسانتی 6تا  3

EM OR Mifare 
 

کیلو  125کارت های 
 و (KHzهرتز)
 13.56 

 (MHzمگاهرتز)
 

 مترسانتی 10تا  3

 writingاتصاالت سیم کشی)

connections) خروجی رله، دکمه  خروجی رله، دکمه خروجی
 خروجی

 (relayرله)
خروجی قابل تنظیم 

 (adjustable relay outputرله)
 time lockبار خروجی قفل)

output load) 

NO ،NC ،Common 

 ثانیه 99صفر تا 
 آمپر 2حداکثر 

NO ،NC ،Common 

 ثانیه 99صفر تا 
 آمپر 2حداکثر 

استانداردهای 
 (environmentمحیطی)
 (operating tempretureدمای کار)

 operatingرطوبت عملیاتی)

humidity) 

IP66 
 + سانتی گراد60تا  -40

 درصد 98صفر تا 

IP66 
+ سانتی 60تا  -40

 گراد
 درصد 98صفر تا 

 (physicalمشخصات فیزیکی)
 (surface finishجنس سطح)

 (dimensionsابعاد)
 
 (weightوزن)

 آلیاژ رویمحفظه 
 پوشش پودری

میلی متر  19×48×103
 )مربعی(

 میلیمتر )کوچک( 20×73
 180گرم )مربعی( /260

 گرم )کوچک(
 260گرم )مربعی(/ 320

 گرم )کوچک(

 ABSمحفظه 
 مشکی یا خاکستری

 میلیمتر  20×48×103
 گرم 100
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 سیم بندی 3
 یادداشت عملکرد سیم
 DCولت  24تا  Power + 9 قرمز
 زمین GND سیاه

رله باز  یبه طور معمول خروج NO سفید
 است

 رله یخروج یاتصال مشترک برا COM ایقهوه

 رله بسته به طور معمول یخروج NC سبز

 (REXدرخواست خروج ) یورود OPEN زرد

 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 کارتاضافه کردن 

(add card user) 1)خواندن کارت(# 
 کارتپاک کردن 

(delete card user) 2)خواندن کارت(# 
 خروج از حالت برنامه ریزی

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

 خواندن کارت کارت کاربر
 

 ریزیبرنامه 5
 .دیرا دنبال کنها خود، دستورالعم  یدسترس نوعمطابق با  متفاوت خواهد بود.ریزی دسترسی، برنامه نوع بسته به 

مادون قرمز  رندهیگ .دیاز کنترل از راه دور مادون قرمز استفاده کن ریزی دستگاهبرنامهکنترل  یلطفا برا: کنترل از راه دور
 .داریدنگه LED م اب ، لطفا کنترل از راه دور را دستگاه یزیرهنگام برنامه نیاست، بنابرادستگاه  LED کینزد

تواند هر شماره یشماره شناسه کاربر م .دیرا به آن اختصاص ده ی، شناسه کاربرییکارت شناسا یابیرد یبرا کاربر: شناسه شماره
 باشد. ۲000تا  ۱از

امکان ناسه ش دارای شمارهکاربر اطالعات در  راتییتغ مهم است. اریضبط شناسه کاربر بس .ستین یاصل یبه صفرها یازیکاربر ن یهاشناسهتوجه: 
    .پذیر است
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 مورد قبول: کارت
FG-S7(EM) : بیتی  ۲۶هر کارت یا تگEM  هرتز.کیلو ۱۲5در فرکانس 

FG-S2 بیتی  ۲۶: هر کارت یا تگEM  در صورت استفاده از کیلو ۱۲5در فرکانس( دستگاه پشتیبانی کننده از کارت هایهرتز EM و یا )
 (.Mifare دستگاه پشتیبانی کننده از کارت هایمگاهرتز )در صورت استفاده از  ۱3.5۶در فرکانس  Mifareهای کارت

 ورود و خروج به فضای برنامه ریزی 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(
 حالت برنامه ریزی. خروج از 3
(exit from the programming mode) * 
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 اضافه کردن کارت کاربر 5.3
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

افزودن کارت: با استفاده از . 2
دستگاه اجازه شناسه خودکار )به 

دهد کارت را به شماره شناسه  یم
 موجود اختصاص دهد( یکاربر بعد

 )خواندن کارت توسط دستگاه(1#
دیگر  یکارتها یرا برا 2مرحله 

 دیتکرار کن انکاربر

 کردنافزودن کارت: انتخاب . 2
 یاجازه م ریخاص )به مد ایشناسه

 یرا برا یخاص یدهد شناسه کاربر
 فیمرتبط کردن کارت با آن تعر

 کند(
 یا

 افزودن کارت: با شماره کارت. 2
 یا

 یریادگیبلوک  افزودن کارت:. 2
 کیدهد تا در  یامکان م ری)به مد

کارت به  2000مرحله حداکثر 
 یزیاضافه کند.( برنامه ر دستگاه
 کشد.یطول م قهیدق 3

)شناسه کاربر(#)خواندن کارت 1
 توسط دستگاه(#

 1تواند از شناسه کاربر میشماره 
 باشد 2000تا 

 
 10تا  8)ورود  شماره کارت 1

 رقمی(#
 

)شماره شناسه کاربر(#)تعداد 1
 کارت(#)اولین شماره کارت(

پشت سر هم باشد.  دیشماره کارت با
ثبت  یتعداد کارت برا=کارت تعداد

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

 

 حذف کارت کاربر 5.4
 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
. حذف کارت: با استفاده از 2

 شناسه کاربر
 
 یا

. حذف کارت: با استفاده از 2
 شماره کارت

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

 دیتکرار کن انکاربر
 
 

 #)شناسه کاربر(2
 2000تا  1شناسه کاربر عددی بین 

 باشدمی
 

 10تا  8)ورود  شماره کارت 2
 #رقمی(

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 تنظیم وضعیت رله 5.5
 مورد نظر کلید 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

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

 
 

 زنگ هشدار میتنظ 5.6
ف ط پس  وشود یم میتنظ اموفقنامین کارت  ۱0دقی ه 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: 

 . خاموش کردن هشدار2
 

 یا 
 . روشن کردن هشدار2

 
 یا

. روشن کردن هشدار با صدا 2
(Alarm) 

 
 
 

 (Alarmتنظیم زمان هشدار با صدا )

 )پیش فرض کارخانه( 4 0 #
 
 

# 1 4 
 قطع قهیدق 10به مدت  یدسترس

 )بدون صدا(خواهد شد
 
 

# 2 4 
 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) * 
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 تنظیم پاسخ شنیداری و دیداری 5.7
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

. ورود به حالت برنامه 1
 ریزی

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

 LED. تنظیم 2
 یا

 . تنظیم صدا2
 6 1 # =خاموش 
 
 
 6 1 # =خاموش 

 # 2 6 =روشن 
 

 # 4 6 =روشن 
فرض کارخانه: )پیش

 روشن(
. خروج از حالت برنامه 3

 ریزی
(exit from the programming 

mode) 

* 
 

 پیوست 6
 :کاربران اتیعمل

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

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

 کارخانه: تنظیماتبازگرداری به  7
نیده خواهد شدو بوق دارید و دستگاه را روشن کنید؛ را بفشارید و نگه جبرای بازگردانی به تنظیمات کارخانه، دستگاه را خاموش کنید، دکمه خرو

 LEDکیلوهرتزی را توسط دستگاه بخوانید؛ چراغ  ۱۲5تغییر رنگ خواهد داد؛ دکمه خروج را رها کنید و دو کارت به زرد  LED و چراغ شد
 آید و به این معناست که بازگشت به تنظیمات کارخانه موف یت آمیز بوده است.به رنگ قرمز درمی

کارت اصلی حذف  =(، و دومین کارت master add cardکارت اصلی اضافه کردن) =دو کارتی که در باال ذکر شد اولین کارت 
 ( است.master delete cardکردن)

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

 پاک کردن تمام کارت ها 8
 * # کد اصلی 2 # کد اصلی *

 شوند.یحفظ م های مختلفوضعت یاما تمام داده هاکند، های کاربران را پاک میاین دستور تمامی اطالعات کارت

 

 



 دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(
FG-S7 (EM) & FG-S2 
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 نحوه استفاده از کارت های اصلی 9
 استفاده از کارت های اصلی برای اضافه یا پاک کردن کاربران

 اضافه کردن کاربر
 

(add a user card) 

 . خواندن کارت اصلی اضافه کردن1

(add master card) 
. خواندن کارت کاربر توسط 2

 دستگاه
کاربر  1)برای اضافه کردن بیش از 

 را تکرار کنید( 2مرحله 
 . خواندن کارت اصلی اضافه کردن3

(add master card) 

 پاک کردن کاربر

 
(delete a user card) 

 . خواندن کارت اصلی پاک کردن1

(delete master card) 
. خواندن کارت کاربر توسط 2

 دستگاه
کاربر  1)برای پاک کردن بیش از 

 را تکرار کنید( 2مرحله 
 . خواندن کارت اصلی پاک کردن3

(delete master card) 

 نشانگر صدا و نور 10

 زنگ هشدار LED یاتیعمل تیوضع
 ------ نور قرمز روشن (stand by)آماده 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 زردنور 

 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  
چشمک  سریع نور قرمز
 زندمی

 زندبوق می

 


