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 محصول شرح کلی 1
    دستتتگاه کنترل تردد )اکستتت کنترل( اثر انگشتتت ،کارت و کد کامال مستتت   کی FG-SF6دستتتگاه کنترل تردد )اکستتت کنترل( مدل 

(STAND ALONEبا ظرف )ضد ضربه و ضد  ستمی. سکاربر( ۱000)در مجموع  کننده است دیبازد ۱0، یشخص نیپ 890ت، اثرانگش ۱00 تی
) استاندارد ضد اب و گرد و غبار (، هم  IP66از استاندارد  یبانیبه همراه پشت FG-SF6دد ) اکست کنترل ( مدل دستگاه کنترل تر یخرابکار

 نیرا به بهتر FG-SF6درجه دستتتگاه کنترل تردد )اکستتت کنترل( مدل  +۶0تا   -۱3کارکرد  یدرصتتد و دما 90 یتحم  رطوبت باال نیچن
صب در مح ستگاه جهت ن ستفاده از  یرونیب یها طید ست. ا سورهامبدل کرده ا شت یسن  گریاز د یخاص و کاربرد یبا طراح یخازن یاثر انگ

 FG-SF6باشد. دستگاه کنترل تردد )اکست کنترل( مدل یم FG-SF6منحصر به فرد دستگاه کنترل تردد )اکست کنترل( مدل  یها تیقابل
باشد. دستگاه کنترل یم ییعدم شناسا ای ییشناسا صیتشخ نیو هم چن کیتار یها طیچند رنگ جهت استفاده در مح LED یچراغ ها یدارا

 یطایح ،ی، م اب  برقی، مگنتی)شتتتافت یتواند به انواع قف  برق یم یزیقاب  برنامه ر یبا دارا بودن رله FG-SF6تردد )اکستتتت کنترل( مدل 
ستفاده کیب اتوماتدر و( …و به کنترل تردد درب منازل،  FG-SF6دستگاه کنترل تردد )اکست کنترل( مدل  یمتص  گردد. از موارد مورد ا

 توان اشاره کرد.یم یادار یها و انبارها، شرکت ها و ساختمان ها لویکنترل درب س

 های دستگاهمدل

 قابلیت نصب در داخ  = ضد آب نیست

 IP66ضد آب، دارای گواهی  قابلیت نصب در خارج = 
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 مشخصات  2
 (User capacity)ظرفیت کاربر

 کاربر اثر انگشت
 PINکاربر 

 کاربر بازدید کننده

1000 
100 
890 
10 

 (Operating Voltageولتاژ بهره برداری)
 (Working currentجریان کارکرد)

 (Idle Currentجریان ایده آل)

 DC ± 10%ولت  12

 میلی آمپر 30کمتر از 
 میلی آمپر 100کمتر از 

 رقم 6تا  4 طول پین

 (Writing Connectionsاتصاالت سیم کشی)
، زنگ هشدار، خروجی رله، دکمه خروجی

، سنسور باز ی بسته wiegandخروجی 
 (door contactبودن درب)

 (Relayرله)
 Adjustable Relayخروجی قابل تنظیم رله)

Output) 
 (Time Lock Output Loadبار خروجی قفل)

NO ،NC ،Common 

 ثانیه 99صفر تا 
 آمپر 2حداکثر 

 (Environmentاستانداردهای محیطی)
 (Operating Tempretureدمای کار)

 (Operating Humidityرطوبت عملیاتی)

IP66 
 + سانتی گراد60تا  -40

 درصد 98صفر تا 
  ی رو اژیآل (Physicalمشخصات فیزیکی)

 

 سیم بندی 3
 یادداشت عملکرد سیم
 DCولت  18تا  Power + 12 قرمز
 زمین GND سیاه

رله  یبه طور معمول خروج NO آبی
 باز است

 (REXدرخواست خروج ) یورود OPEN زرد

رله بسته به طور  یخروج NC سبز
 معمول

 یخروج یاتصال مشترک برا COM سفید
 رله

 خروجی زنگ هشدار Alarm Output خاکستری
  Contact Input ایقهوه

 

 

 

 



  دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(

FG-SF6 

 

 

 5    09۱00۶789۱۲ -  0۲۱۲۶7۲۲۴7۴و ۶9   ۱۶واحد  ،یشرق ۴، ط ۱۲پالک  را،یارشاد، بن بست و هینیتر از حس نییپا ،یعتیدکتر شر ابانیتهران، خ

 

 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 

 ریزیدر حالت برنامه

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

 زندبوق می درخشد
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 نحوه راه اندازی و کارکرد 5
 دستورالعمل ساده

 عمل شرح عملکرد
 ریزیحالت برنامهورود به 

(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 

 اضافه کردن اثر انگشت
(add fingerprint) 

-)اثرانگشت را وارد کنید(1
-)اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(
 #)اثرانگشت را مجددًا وارد کنید(

 اضافه کردن پین
(add pin) 

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

 باشد(
 کاربرپاک کردن 

(delete user) 
 #)اثرانگشت را وارد کنید(2

 #)رمز را وارد کنید(2
 از حالت برنامه ریزیخروج 

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

 #پین –اثرانگشت   پین -اثرانگشت  
 

 

 ورود و خروج به فضای برنامه ریزی ۶
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 ورود به حالت برنامه ریزی
(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*
 123456کارخانه: پیش فرض 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(

FG-SF6 

 

 

 7    09۱00۶789۱۲ -  0۲۱۲۶7۲۲۴7۴و ۶9   ۱۶واحد  ،یشرق ۴، ط ۱۲پالک  را،یارشاد، بن بست و هینیتر از حس نییپا ،یعتیدکتر شر ابانیتهران، خ

 

 تنظیم کد اصلی 6.1
 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) * 

 

 (99تنظیم اثر انگشت اصلی )شناسه کاربر:  6.2
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*
 123456پیش فرض کارخانه: 

 . اضافه کردن اثر انگشت اصلی2

)اثر انگشت را وارد  #( 99) 1
کنید()اثر انگشت را مجددًا وارد 
کنید() اثر انگشت را مجددًا وارد 

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

 

 اتوماتیک شناسهاضافه کردن اثر انگشت با  6.3
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*
 123456پیش فرض کارخانه: 

 . اضافه کردن اثر انگشت 2

)اثر انگشت را وارد کنید()اثر  1
انگشت را مجددًا وارد کنید() اثر 

 "توانند پشت سر هم اضافه شونداثر انگشت ها می" انگشت را مجددًا وارد کنید(

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 اضافه کردن اثر انگشت با شناسه اختصاصی 6.4
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*
 123456پیش فرض کارخانه: 

 . اضافه کردن اثر انگشت 2

)اثر انگشت را #)شناسه کاربر( 1
وارد کنید()اثر انگشت را مجددًا 
وارد کنید() اثر انگشت را مجددًا 

 "توانند پشت سر هم اضافه شونداثر انگشت ها می" وارد کنید(

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

 

 با شناسه اتوماتیک PINاضافه کردن  6.5
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*
 123456پیش فرض کارخانه: 

 #(را وارد کنید PIN) PIN 1. اضافه کردن 2
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 

 با شناسه اختصاصی PIN کردناضافه  6.6
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 )کد اصلی(#*
 123456پیش فرض کارخانه: 

 #(PIN)#)شناسه کاربر( PIN 1. اضافه کردن 2
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 حذف کاربر 6.7
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 انگشت با اثر انگشتاثر حذف . 2
 "توانند پشت سر هم حذف شونداثر انگشت ها می" )اثر انگشت را وارد کنید(2

 :PIN. حذف اثر انگشت یا 2
 با شناسه کاربر

 #)شناسه کاربر(2
 #PIN 2(PIN)با  PIN. حذف 2

 . حذف تمامی کاربران2
در این مرحله اثر انگشت اصلی " #(0000)2

 "برای تایید نیاز است
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 

 

 

 کاربرد اثر انگشت اصلی 7
 استفاده از اثر انگشت اصلی برای حذف و اضافه کاربران

 اضافه کردن
 اثر انگشت اصلی را وارد کنید

 #مرتبه وارد کردن اثر انگشت( 3یا  PIN)#)شناسه کاربر(
 مجدداً وارد کنیداثر انگشت اصلی را 

 حذف کردن
 ثانیه وارد کنید  5مرتبه در  ۲اثر انگشت اصلی را 

 #یک مرتبه وارد کردن اثر انگشت(یا )#)شناسه کاربر(
 اثر انگشت اصلی را مجدداً وارد کنید
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 معتبر است( PIN)برای  تنظیمات کاربر مهمان 8
 (8888رقم به جز  ۶تا  ۴، تعداد ارقام رمز: 999تا  990)شناسه کاربر: 

بار،  5 مثالبار مشخص،  کیبار استفاده مشخص شوند، پت 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
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 )کد اصلی(#*

 123456پیش فرض کارخانه: 
 . اضافه کردن پین2

(add PIN) 
 #)رمز( #) )شناسه کاربر(#(9تا0)8

. حذف کاربر مهمان با شناسه 2
 کاربری
 یا

 PIN. حذف کاربر مهمان با 2

 #)شناسه کاربر( 2

 
2 (PIN)# 

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

 

 حالت دسترسیتنظیم  9

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

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

 PINت یا . دسترسی اثرانگش2
 

 . دسترسی فقط اثر انگشت2
 

 رمزفقط . دسترسی 2

 )پیشفرض کارخانه(# 0 3
 

3 1 # 
 
 

3 2 # 
 حالت برنامه ریزی . خروج از3
(exit from the programming mode) * 
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 تنظیم وضعیت رله ۱0
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 حالت نبض. 2

 

 یا
 

 حالت قفل

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

 است. هیثان 5فرض 

 
 

4 0 # 
حالت قفل روشن/خاموش  یرله را رو

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

 

 

 

 زنگ هشدار میتنظ ۱۱

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

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

 (Alarmتنظیم زمان هشدار با صدا )

 #(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) * 

 

 

 

 

 

 



  دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(

FG-SF6 

 

 

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

 

 برای دستگاه ضد آبتنظیمات حالت اضطراری  ۱۲
ف ط پت  وشود یم میتنظ امین کارت ناموفق ۱0دقی ه بعد از  ۱0ی زنگ خطر برا خواهد شد. فعالتالش کارت ناموفق  ۱0زنگ هشدار پت از 

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

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 ریزی. ورود به حالت برنامه 1

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

 . خاموش کردن هشدار2
 

 یا 
 . روشن کردن هشدار2

 
 یا

 . روشن کردن هشدار2

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

 

 تشخیص باز بودن درب برای دستگاه ضد آب ۱3
 (DOTLتشخیص باز بودن طوالنی درب )

 یبسته نشود، صدا  هیدق ۱، اگر درب به طور معمول باز شود، اما بعد از یداخل یسیمغناط قف  ای یاریاخت یسیمغناطقف  در صورت استفاده 
 کند که درب را ببندند. یادآوریزند تا به مردم یبه طور خودکار بوق م یزنگ داخل

 زند.یزمان زنگ بوق م میصورت با تنظ نیا رید، در غننبوق را متوقف ک ندتوانیکاربران 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 یاریاختقف   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

 

 

 

 

 



  دستگاه کنترل تردد )کنترل دسترسی(

FG-SF6 

 

 

 ۱3    09۱00۶789۱۲ -  0۲۱۲۶7۲۲۴7۴و ۶9   ۱۶واحد  ،یشرق ۴، ط ۱۲پالک  را،یارشاد، بن بست و هینیتر از حس نییپا ،یعتیدکتر شر ابانیتهران، خ

 

 نظرکلید مورد  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

 )پیشفرض کارخانه( 6 3 #
 

# 4 6 
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 بازگردانی به تنظیمات کارخانه ۱۴
متص  کنید(. در حالی که دکمه خروج را نگه  به یکدیگررا  GNDو  OPENدستگاه را خاموش کرده و دکمه خروج را بفشارید و نگه دارید )یا 

 OPENا کنید )یا اتصال بین به نارنجی تغییر رنگ میدهد. دکمه خروج را ره LEDبوق شنیده میشود، رنگ  ۲داشتید دستگاه را روشن کنید. 
به قرمز تغییر رنگ میدهد و به این معناست که بازگردانی به تنظیمات  LEDرا قطع کنید(. دو کارت را توسط کارت خوان بخوانید.  GNDو 

 کارخانه با موف یت انجام گرفته است.

( و کارت دومی کارت اصلی حذف master add cardمنظور از خواندن دو کارت توسط کارتخوان، کارت اولی کارت اصلی اضافه کردن )
 .( استmaster deletecardکردن )

 


