راهنمای استفاده از
دستگاه کنترل تردد
(کنترل دسترسی)

دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2

فهرست

3...............................................................................................

 1شرح کلی محصول

3......................................................................................................................... FG-S7 (EM) ۱.۱
3.................................................................................................................................. FG-S2 ۱.۲
 2مشخصات
 3سیم بندی

۴.....................................................................................................................
5..................................................................................................................
5..................................................................................

 4نحوه راه اندازی و کارکرد
 5برنامهریزی

5..............................................................................................................

 5.1ورود و خروج به فضای برنامه ریزی
 5.2تنظیم کد اصلی

۶.............................................

۶............................................................................................
7.....................................................................

 5.3اضافه کردن کارت کاربر
 5.4حذف کارت کاربر

7..........................................................................................

 5.5تنظیم وضعیت رله

8........................................................................................

 5.6تنظیم زنگ هشدار

8.....................................................................................

 5.7تنظیم پاسخ شنیداری و دیداری
 6پیوست

9.....................................................

9.........................................................................................................................

 7بازگرداری به تنظیمات کارخانه
 8پاک کردن تمام کارتها

9.........................................................................................

 9نحوه استفاده از کارت های اصلی
 10نشانگر صدا و نور

9.....................................................................
۱0 ....................................................................

۱0 ...................................................................................

تهران ،خیابان دکتر شریعتی ،پایین تر از حسینیه ارشاد ،بن بست ویرا ،پالک  ،۱۲ط  ۴شرقی ،واحد  ۶9 ۱۶و۲ 09۱00۶789۱۲ - 0۲۱۲۶7۲۲۴7۴

دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2
 1شرح کلی محصول
FG-S7 (EM) 1.1

د ستگاه کنترل تردد (کنترل د ستر سی) ) FG-S7 (EMیک د ستگاه کنترل د ستر سی ب سیار ظریف و هو شمند ا ست ،که قابلیت ن صب در هر

مکان را دارا میباشد .این دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی) ) FG-S7 (EMدارای حافظه تعریف کارت و رله خروجی میباشد ،که میتوان

آن را به عنوان یک دستتتگاه کنترل تردد مستتت

برای انواع قف های برقی (شتتفتی  ،مگنتی و …) ،درب اتوماتیک و … استتتفاده نمود .از جمله

قابلیتهای منح صر به فرد د ستگاه کنترل تردد (کنترل د ستر سی) ) ،FG-S7 (EMبدنه فلزی با قابلیت ضد ضربه ( )Anti Vandalبودن آن

میباشد .همچنین پشتیبانی از استاندارد  IP66که از باالترین استاندارد های گرد و غبار و خاک می باشد و دمای کارکرد در رطوبت  98درصد
دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی) ) FG-S7 (EMرا به بهترین و کاملترین دستگاه در محیط های بیرونی با شرایط آب و هوایی بد ،تبدی

کرده است  .دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی) ) ،FG-S7 (EMبا دارا بودن حافظه ثبت کارت باال ( ۲000عدد) همچنین  ،قابلیت اتصال

به شا سی خروج ( )Push Buttonو قف برقی از کاملترین د ستگاه های کنترل د ستر سی (کنترل تردد) میبا شد موارد کاربرد این د ستگاه
کنترل تردد (کنترل د ستر سی) ) FG-S7 (EMدر کنترل تردد آ سان سور (فعال کردن کلید های آ سان سور) ،کنترل تردد درب منازل ،کنترل
تردد ورودی شرکت ها و ساختمان های تجاری و … میباشد.

FG-S2 1.2

 FG-S2یک دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی) قاب برنامه ریزی بصورت مست

و ضد آب است .ویژگی منحصر به فرد محصول در

طراحی ،عملکرد آسان و قابلیت اطمینان باال است .دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)  FG-S2انتخابی مناسب برای اتصال به درب های

اتوماتیک ،قف های برقی (مگنتی ،شفتی ،م اب برقی و …) ،فعال سازی کلید های آسانسور و … میباشد .همچنین از این دستگاه میتوان به
عنوان درب بازکن به صورت مست

استفاده نمود .دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)  FG-S2عالوه بر داشتن طراحی زیبا و نصب آسان

از قیمت مناسبی برخوردار است .دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)  FG-S2با دارا بودن استاندارد  IP66میتواند در محیط های بیرونی
مورد استفاده قرار گیرد( .استاندارد  ،IP66استاندارد محافظت در م اب آب و گرد و غبار میباشد ).همچنین کارکرد این دستگاه کنترل تردد

(کنترل دسترسی) FG-S2در رطوبت  98درصد تست شده ،بنابراین میتواند در مناطق با رطوبت باال کارایی مناسبی داشته باشد .یکی دیگر
از قابلیتهای مهم دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)  ،FG-S2مجهز بودن به ریموت کنترلر جهت ارتباط راحتتر میباشد.
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دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2
 2مشخصات

)FG-S7 (EM
2000

ظرفیت کاربر
ولتاژ بهره برداری( operating
)voltage
جریان ایده آل()idle current
کارت خوان( proximity card
)reader

EM

فناوری رادیو( radio
)technology

کارت های  125کیلو
هرتز()KHz

محدوده خواندن کارت( read
)range
اتصاالت سیم کشی( writing
)connections
رله()relay
خروجی قابل تنظیم
رله()adjustable relay output
بار خروجی قفل( time lock
)output load
استانداردهای
محیطی()environment
دمای کار()operating tempreture
رطوبت عملیاتی( operating
)humidity

 3تا  6سانتیمتر

مشخصات فیزیکی()physical
جنس سطح()surface finish
ابعاد()dimensions
وزن()weight

 9تا  24ولت DC
کمتر از  40میلی آمپر

FG-S2
2000
 9تا  24ولت DC
کمتر از  40میلی
آمپر
EM OR Mifare

خروجی رله ،دکمه خروجی

کارت های  125کیلو
هرتز( )KHzو
13.56
مگاهرتز()MHz
 3تا  10سانتیمتر
خروجی رله ،دکمه
خروجی

Common ،NC ،NO
صفر تا  99ثانیه
حداکثر  2آمپر

Common ،NC ،NO
صفر تا  99ثانیه
حداکثر  2آمپر

IP66
 -40تا  +60سانتی گراد
صفر تا  98درصد

IP66
 -40تا  +60سانتی
گراد
صفر تا  98درصد

محفظه آلیاژ روی
پوشش پودری
 19×48×103میلی متر
(مربعی)
 20×73میلیمتر (کوچک)
260گرم (مربعی) 180/
گرم (کوچک)
 320گرم (مربعی)260/
گرم (کوچک)

محفظه ABS
مشکی یا خاکستری
 20×48×103میلیمتر
 100گرم
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دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2
 3سیم بندی

سیم
قرمز
سیاه

عملکرد
Power +
GND
NO

قهوهای
سبز
زرد

COM
NC
OPEN

سفید

یادداشت
 9تا  24ولت DC
زمین
به طور معمول خروجی رله باز
است
اتصال مشترک برای خروجی رله
خروجی رله بسته به طور معمول
ورودی درخواست خروج ()REX

 4نحوه راه اندازی و کارکرد
شرح عملکرد

دستورالعمل ساده

ورود به حالت برنامهریزی
()enter programming mode
تغییر کد اصلی
()change the master code

عمل
*(کد اصلی)#
( 123456کد اصلی پیش فرض کارخانه
است)
( 0کد اصلی جدید)( #کد اصلی جدید
را دوباره وارد کنید)#
(کد وارد شده  6رقمی باشد)

اضافه کردن کارت جدید
()add card user
پاک کردن کارت
(2خواندن کارت)#
()delete card user
خروج از حالت برنامه ریزی
()exit from the programming mode
چگونه اجازه دسترسی داده می شود
خواندن کارت
کارت کاربر
(1خواندن کارت)#

*

 5برنامهریزی

بسته به نوع دسترسی ،برنامهریزی متفاوت خواهد بود .مطابق با نوع دسترسی خود ،دستورالعم ها را دنبال کنید.
کنترل از راه دور :لطفا برای کنترل برنامهریزی دستگاه از کنترل از راه دور مادون قرمز استفاده کنید .گیرنده مادون قرمز

نزدیک  LEDدستگاه است ،بنابراین هنگام برنامهریزی دستگاه ،لطفا کنترل از راه دور را م اب  LEDنگهدارید.

شماره شناسه کاربر :برای ردیابی کارت شناسایی ،شناسه کاربری را به آن اختصاص دهید .شماره شناسه کاربر میتواند هر شماره

از ۱تا  ۲000باشد.

توجه :شناسههای کاربر نیازی به صفرهای اصلی نیست .ضبط شناسه کاربر بسیار مهم است .تغییرات در اطالعات کاربر دارای شماره شناسه امکان

پذیر است.
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دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2
کارت مورد قبول:
) :FG-S7(EMهر کارت یا تگ  ۲۶بیتی  EMدر فرکانس  ۱۲5کیلوهرتز.
 :FG-S2هر کارت یا تگ  ۲۶بیتی  EMدر فرکانس  ۱۲5کیلوهرتز (در صورت استفاده از دستگاه پشتیبانی کننده از کارت های  )EMو یا
کارتهای  Mifareدر فرکانس  ۱3.5۶مگاهرتز (در صورت استفاده از دستگاه پشتیبانی کننده از کارت های .)Mifare

 5.1ورود و خروج به فضای برنامه ریزی
مرحله برنامه
ورود به حالت برنامه ریزی
()enter programming mode
خروج از حالت برنامه ریزی
()exit from the programming mode

کلید مورد نظر
*(کد اصلی)#
پیش فرض کارخانه123456 :

مرحله برنامه
 .1ورود به حالت برنامه ریزی
()enter programming mode
 .2بروز رسانی کد اصلی
()change the master code

کلید مورد نظر
*(کد اصلی)#
پیش فرض کارخانه123456 :

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

*

 5.2تنظیم کد اصلی

*

( 0کد اصلی جدید را وارد
ً
کنید)(#کد اصلی جدید را مجدا
وارد کنید)

تهران ،خیابان دکتر شریعتی ،پایین تر از حسینیه ارشاد ،بن بست ویرا ،پالک  ،۱۲ط  ۴شرقی ،واحد  ۶9 ۱۶و۶ 09۱00۶789۱۲ - 0۲۱۲۶7۲۲۴7۴

دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2
 5.3اضافه کردن کارت کاربر

مرحله برنامه
 .1ورود به حالت برنامه ریزی
()enter programming mode
 .2افزودن کارت :با استفاده از
شناسه خودکار (به دستگاه اجازه
می دهد کارت را به شماره شناسه
کاربر بعدی موجود اختصاص دهد)
 .2افزودن کارت :انتخاب کردن
شناسهای خاص (به مدیر اجازه می
دهد شناسه کاربری خاصی را برای
مرتبط کردن کارت با آن تعریف
کند)
یا
 .2افزودن کارت :با شماره کارت
یا
 .2افزودن کارت :بلوک یادگیری
(به مدیر امکان می دهد تا در یک
مرحله حداکثر  2000کارت به
دستگاه اضافه کند ).برنامه ریزی
 3دقیقه طول میکشد.
 .3خروج از حالت برنامه ریزی
()exit from the programming mode

 5.4حذف کارت کاربر

مرحله برنامه
 .1ورود به حالت برنامه ریزی
()enter programming mode
 .2حذف کارت :توسط خواندن کارت
یا
 .2حذف کارت :با استفاده از
شناسه کاربر
یا
 .2حذف کارت :با استفاده از
شماره کارت
 .3خروج از حالت برنامه ریزی
()exit from the programming mode

کلید مورد نظر
*(کد اصلی)#
پیش فرض کارخانه123456 :
(1خواندن کارت توسط دستگاه)#
مرحله  2را برای کارتهای دیگر
کاربران تکرار کنید
(1شناسه کاربر)(#خواندن کارت
توسط دستگاه)#
شماره شناسه کاربر میتواند از 1
تا  2000باشد
(1ورود

شماره کارت  8تا 10
رقمی)#

(1شماره شناسه کاربر)(#تعداد
کارت)(#اولین شماره کارت)
شماره کارت باید پشت سر هم باشد.
تعداد کارت=تعداد کارت برای ثبت
نام

*

کلید مورد نظر
*(کد اصلی)#
پیش فرض کارخانه123456 :
(2خواندن کارت)#
مرحله  2را برای کارتهای دیگر
کاربران تکرار کنید
(2شناسه کاربر)#
شناسه کاربر عددی بین  1تا 2000
میباشد
(2ورود

شماره کارت  8تا 10
رقمی)#

*
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دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2

 5.5تنظیم وضعیت رله

مرحله برنامه
 .1ورود به حالت برنامه ریزی
()enter programming mode
 .2حالت نبض
یا
حالت قفل

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

کلید مورد نظر
*(کد اصلی)#
پیش فرض کارخانه123456 :
1(3تا#)99
زمان رله  99-1ثانیه است .پیش
فرض  5ثانیه است.
3 0#
رله را روی حالت قفل روشن/خاموش
قرار میدهد

*

 5.6تنظیم زنگ هشدار

زنگ هشدار پس از  ۱0تالش کارت ناموفق فعال خواهد شد .زنگ خطر برای  ۱0دقی ه بعد از  ۱0امین کارت ناموفق تنظیم میشود و ف ط پس

از وارد کردن کارت معتبر یا کد اصلی میتوان آن را غیرفعال کرد.
مرحله برنامه
 .1ورود به حالت برنامه ریزی
()enter programming mode
 .2خاموش کردن هشدار
یا
 .2روشن کردن هشدار
یا
 .2روشن کردن هشدار با صدا
()Alarm

تنظیم زمان هشدار با صدا ()Alarm

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

کلید مورد نظر
*(کد اصلی)#
پیش فرض کارخانه123456 :
( # 0 4پیش فرض کارخانه)
#14
دسترسی به مدت  10دقیقه قطع
خواهد شد(بدون صدا)
#24
دسترسی به مدت  10دقیقه قطع
خواهد شد(بدون صدا)
0(5تا#)3
پیش فرض کارخانه  1دقیقه است
برای سکوت( ،کد اصلی  )#یا کارت
کاربری معتبر را وارد کنید

*
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دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2
 5.7تنظیم پاسخ شنیداری و دیداری
مرحله برنامه
 .1ورود به حالت برنامه
ریزی
()enter programming mode
 .2تنظیم LED
یا
 .2تنظیم صدا

کلید مورد نظر
*(کد اصلی)#
پیش فرض کارخانه123456 :

خاموش = # 1 6

روشن = # 2 6

خاموش = # 1 6

روشن = # 4 6
(پیشفرض کارخانه:
روشن)

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

*

 6پیوست

عملیات کاربران:

باز کردن درب :خواندن کارت کاربر معتبر توسط دستگاه ،موجب باز شدن درب
میشود.
قطع هشدار :خواندن کارت کاربر معتبر ،یا وارد کردن کد اصلی.#

 7بازگرداری به تنظیمات کارخانه:

برای بازگردانی به تنظیمات کارخانه ،دستگاه را خاموش کنید ،دکمه خروج را بفشارید و نگهدارید و دستگاه را روشن کنید؛ دو بوق شنیده خواهد

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

دو کارتی که در باال ذکر شد اولین کارت = کارت اصلی اضافه کردن( ،)master add cardو دومین کارت = کارت اصلی حذف
کردن( )master delete cardاست.
مالحظات :در بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه ،اطالعات کاربران هنوز حفظ میشود.

 8پاک کردن تمام کارت ها

* کد اصلی  2 #کد اصلی * #

این دستور تمامی اطالعات کارتهای کاربران را پاک میکند ،اما تمام داده های وضعتهای مختلف حفظ میشوند.
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دستگاه کنترل تردد (کنترل دسترسی)
FG-S7 (EM) & FG-S2
 9نحوه استفاده از کارت های اصلی

استفاده از کارت های اصلی برای اضافه یا پاک کردن کاربران
 .1خواندن کارت اصلی اضافه کردن
)(add master card
 .2خواندن کارت کاربر توسط
اضافه کردن کاربر
دستگاه
(برای اضافه کردن بیش از  1کاربر
()add a user card
مرحله  2را تکرار کنید)
 .3خواندن کارت اصلی اضافه کردن
)(add master card
 .1خواندن کارت اصلی پاک کردن
)(delete master card
 .2خواندن کارت کاربر توسط
پاک کردن کاربر
دستگاه
(برای پاک کردن بیش از  1کاربر
()delete a user card
مرحله  2را تکرار کنید)
 .3خواندن کارت اصلی پاک کردن
)(delete master card

 10نشانگر صدا و نور
وضعیت عملیاتی
آماده به کار()stand by
ورود به حالت برنامه-
ریزی
enter into programming
mode
در حالت برنامهریزی
In the programming mode
خطای عملیاتی
Operation error
خروج از حالت برنامه-
ریزی
Exit from the programming
mode
باز کردن قفل
Open lock
هشدار
Alarm

LED
نور قرمز روشن
نور قرمز چشمک زن

زنگ هشدار
-----تک بوق

نور زرد روشن

تک بوق

-------

سه بوق

نور قرمز روشن

تک بوق

نور سبز روشن

تک بوق

نور قرمز سریع چشمک
میزند

بوق میزند
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