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 كنترلر تردد

 PP-6750  

PP-3702 

PP-85 

  
       

  
PP-6750  يك دستگاه كنترلر تردد كد و كارت با قابليت كار بصورت

offline  وonline  است. اين دستگاه مي تواند بصورت مستقل
)offline .كليه عمليات يك دستگاه كنترل تردد را انجام دهد (

افزار  مي توان با اتصال اين دستگاه به كامپيوتر و نصب نرم همچنين
مجوزهاي تردد را روي دستكاه تعريف، كليه ، پگاسوس روي كامپيوتر

پارامترهاي دستگاه را تنظيم و ركوردهاي ثبت شده تردد را خوانده و 
  گزارشگيري نمود.

  سخت افزاريامكانات 
  125كارتخوان داخليkhz 
 حافظه ماندگار (بدون تغذيه) براي ثبت اطالعات 
  دارايWatch-Dog رد بدون وقفه و مطمئنبراي عملك 
  رله با كنتاكتN.C.  وN.O. براي راه اندازي قفل  
 ورودي براي شاسي باز كردن در  
 سنسور مانيتورينگ در  
 سنسور حفاظت محيطي  
 پورت خروجي براي اتصال به چاپگر 
  پورتWiegand براي اتصال كارتخوان خارجي 
 خروجي رله براي آالرم 
  پورتRS485 ربراي اتصال به كامپيوت 
  سوئيچ ضد سرقت با كنتاكتN.C.  وN.O. 

  امكانات نرم افزاري 
 فعال و غير فعال كردن سنسور مانيتورينگ در 
 فعال و غير فعال كردن سنسور حفاظت محيطي 
 تنظيم مدت زمان خالص كردن قفل 
 تنظيم مدت زمان فعال شدن آالرم 
 (در حالت مانيتورينگ) تنظيم مدت زمان مجاز باز بودن در 
  تعداد دفعات مجاز استفاده پي در پي از كارت غير تنظيم

 مجاز (بيش از آن سيستم آالرم خواهد داد)
 استفاده بصورت كارت، كارت و كد، كارت يا كد 
  كد متفاوت 5امكان تعريف 
  كد 5امكان حذف و اضافه كردن هر يك از 
 رقم 8از يك رقم تا  تعريف تعداد ارقام كد 
 رت مجازامكان حذف و اضافه كردن يك كا 
 امكان حذف و اضافه كردن يك سري كارت مجاز 
  كارتچك كردن وضعيت امكان 
 ثبت تردد ها با ساعت تردد 
 فعال يا غير فعال كردن ثبت تردد 
 تنظيم آدرس دستگاه 
  تنظيم كار دستگاهonline/offline 

  ويژگيهاي امنيتي
  فعال شدن آالرم در صورت باز شدن در بدون استفاده از

  كارت يا كد
  فعال شدن آالرم در صورت باز ماندن در بيش از مدت زمان

  تعريف شده
  فعال شدن آالرم در صورت چند مرتبه (قابل تعريف) استفاده

 از كارت غير مجاز
 داراي سوييچ ضد سرقت و فعال شدن در صورت دستكاري  

  

  روش برنامه ريزي
مز را فشرد و سپس ر 0بايستي ابتدا كليد براي برنامه ريزي دستگاه 

است را وارد نمود و  246890مديريت دستگاه كه در حالت اوليه 
  سپس كد هاي برنامه ريزي را وارد نمود.

  كدهاي برنامه ريزي
 : حذف همه كارتها 0
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  : وارد كردن شماره كارت با كيپد 1

1CardNo9999 
 
  تنظيم روز هفته، ساعت و دقيقه:  2

2w0hhmm 
W (شنبه) است.6شنبه) تا (يك 0روز هفته يك رقم بين  

Hh .دو رقم ساعت است  
Mm .دو رقم دقيقه است  

  
  : تنظيم تاريخ  3

3yymmdd 
Yy .دو رقم سال ميالدي است  

Mm .دو رقم ماه ميالدي است  
Yy .دو رقم روز ميالدي است  

  

  4كدهاي برنامه ريزي سري 
را وارد كرده، سپس كد  0ابتدا  4براي كدهاي برنامه ريزي سري 

را  4است را وارد كرده و سپس  246890ر را كه در حالت اوليه مست
  و سپس كدهاي زير را وارد كنيد:

02468904code 
 

  : حذف همه كارت ها  0000
  

  : ذخيره همه تنظيمات براي بازخواني بعدي 0650
  تنظيم پارامترها بصورت اوليه براي حالت آنالين:  0750
  ليه براي حالت آفالينتنظيم پارامترها بصورت او:  0850
  بازخواني تنظيمات ذخيره شده:  0950

  
 : فعال كردن سنسور حفاظت محيطي 1100/1101
 : عبور آزاد يا چك كردن مجوز تعريف شده 1500/1501
  چك كردن مجوز بر اساس زمانبندي  : 1600/1601

 Anti-Pass Back: چك كردن  1700
  ساعت 24بعد از  APB: ريست كردن اتوماتيك  1701
  ساعت 36بعد از  APB: ريست كردن اتوماتيك  1702
  ساعت 48بعد از  APB: ريست كردن اتوماتيك  1703

  : چك كردن تعطيالت 1800/1801
 ,9906: چك كردن شماره پروژه (فقط در فرمت  1900/1901

9916(  

  
21tt  شدن قفل به مدت  آزاد: تعريف زمانtt*0.5 ثانيه .tt  01بين 

 97تا 
22tt :  ثانيه  15تا  6آالرم از تعريف زمانtt   15تا  00بين   
23tt  ثانيه.  140تا  10مانيتورينگ در از : تعريف زمانtt   تا  01بين

14 .  
 : غير فعال كردن مانيتورينگ در 2315
240n تعريف تعداد مجاز دفعات نشان دادن كارت غير مجاز : 

  
 : حالت فقط كارت 3200
 : حالت كارت و كُد 3300
  بودن نياز به كد براي كارتخوان بيروني : حالت كارت و كُد 3301

 
  : فعال سازي وارد كردن شماره كارت و پين با كيپد 3400/3401

بايستي كد را وارد  7: حالت فقط كد (در اين حالت پس از زدن 3402
  نمود).

  : فعال يا غيرفعال كردن كيپد 3500/3501
  

460n dddd  :چهار رقمي تعريف كد dddd   
  رقمي مستر 6: تعريف كد  4609
  : حذف همه كُدها 4700

 
5500 bbbbbb eeeeee  چك كردن وضعيت كارتهاي :bbbbbb 

. در صورت مجاز بودن كارت، نور سبز دو بار چشمك eeeeeeتا 
زند و در صورت غير مجاز بودن كارت، نور قرمز دو بار چشمك مي  مي
  زند.

  
. در صورت با نزديك كردن كارتكردن وضعيت كارت : چك 5333

زند و در صورت غير  مجاز بودن كارت، نور سبز دو بار چشمك مي
 مجاز بودن كارت، نور قرمز دو بار چشمك ميزند.

 
6600 bbbbbb eeeeee  تعريف كارتهاي :bbbbbb  تاeeeeee 

 به عنوان كارتهاي مجاز
  

يك كردن يك كارت به با وارد كردن اين كد و سپس نزد: 6333
، آن كارت به عنوان كارت مجاز (learning mode)كارت خوان 

تعريف مي شود. با نزديك كردن ساير كارت ها مي توان كارتهاي ديگر 
 را نيز پشت سر هم به عنوان مجاز تعريف كرد.
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7700 bbbbbb eeeeee  حذف كارتهاي :bbbbbb  تاeeeeee  از
  ليست كارتهاي مجاز

با وارد كردن اين كد و سپس نزديك كردن يك كارت به :  7333
كارت خوان، آن كارت به عنوان كارت غير مجاز تعريف مي شود. با 
نزديك كردن ساير كارت ها مي توان كارتهاي ديگر را نيز پشت سر 

 هم به عنوان غير مجاز تعريف كرد.
  
  

830t  :  جلوگيري از خواندن كارت تكراري تاt دقيقه  
  دم جلوگيري از خواندن كارت تكراري: ع8300

  غير فعال كردن ثبت ترددهافعال يا :  8400/8401
88nn  تغيير آدرس دستگاه به :nn  
 offline: تعريف عملكرد دستگاه به صورت  8900
890n ) :n  قرار دادن دستگاه در حالت 3تا  1بين (Online .n  زمان

  است.انتظار دستگاه براي سركشي توسط سيستم مركزي 
  

92nn .تنظيم سرعت ساعت دستگاه :nn  براي كم  31تا  00بين
براي افزايش  63تا  32بين   nnكردن سرعت ساعت دستگاه و 

  سرعت ساعت دستگاه
 ): نمايش شماره پرسنلي و نام (برنامه ريزي با نرم افزار 9600/9601

 
  رقمي 8رقمي يا  6: شماره كارت  9816/9818

  
 9600bps: سرعت ارتباط  9900
 4800bps: سرعت ارتباط  9901
 2400bps: سرعت ارتباط  9902

 
 
 

  سريع شروع به كارراهنماي 
  همه كارتها را با دستور زير حذف كنيد:

024689040000 
بايستي چند دقيقه منتظر بمانيد تا دستگاه كار حذف كارتها را به 

  اتمام برساند.
  

  الت اوليه برگردانيد.پارامترهاي دستگاه را با دستور زير به ح
024689040850 

 

دستگاه را در حالت كد و كارت يا حالت فقط كارت با توجه به نياز 
  مشتري تنظيم نماييد.

 024689043300حالت كد و كارت: 
  024689043200حالت فقط كارت: 

  
دستگاه را با دستور زير در حالت چك نمودن مجوز ها قرار دهيد تا 

  مجاز قادر به باز كردن درب باشند.فقط كارتهاي 
024689041501  

  
  

  قرار دهيد. كارت رقم 8 مقايسه دستگاه را با دستور زير در حالت
024689049818  

  
  

پس از وارد كردن دستور زير يكي يكي كارت ها را به دستگاه نزديك 
  نموده تا مجوز آنها تعريف شود.
024689046333  

  
  آماده استفاده است.در اين لحظه دستگاه 

  
براي حذف مجوز كارت پس از وارد كردن دستور زير يكي يكي كارت 

  ها را به دستگاه نزديك نموده تا مجوز آنها حذف شود.
024689047333  

  
براي تعريف مجوز كارت با شماره كارت در صورتيكه دستگاه در حالت 

  ) از دستور زير استفاده كنيد.3200مقايسه كارت است (
02468906cccccccc  

Cccccccc 8 .رقم شماره كارت است  
  

براي تعريف مجوز كارت با شماره كارت در صورتيكه دستگاه در حالت 
  ) از دستور زير استفاده كنيد.3300مقايسه كارت و كد است (

02468906cccccccc19pppp  
Cccccccc 8 .رقم شماره كارت است 

Pppp 4 .رقم كد است  
  

  مجوز كارت با شماره كارت از دستور زير استفاده كنيد.براي حذف 
02468907cccccccc  

Cccccccc 8 .رقم شماره كارت است 


