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Az SC011 vezérlőn a ‘RELAY DELAY’ tolókapcsolóval lehet a késleltetést változtatni. 
(késleltetés gyári alapértéke: 3 mp)
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Bekötési utasítás kapcsolóüzemű tápegység esetén:
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SC011 Működési leírás

Hozzárendelés (autorizáció) 

Elektromos zár csatlakoztatása a relé kimenetekre

Relé késleltetés beállítása

Csatlakoztassa az Anviz készüléket az SC011 vezérlőhöz az alábbiak szerint:   

Kapcsolja ki az SC011vezérlőt, majd állítsa a PROGRAM kapcsolót ‘ON’ állásba.

Figyelmeztetés：Az SC011 csak az Anviz Wiegand autorizációt támogatja.

 
Autorizáció
      Mód

Bekapcsolva:
LED sárgán villog

Kapcsolja be az SC011-et: a sárga LED villogni fog.
Olvassson be egy regisztrált ujjlenyomatot vagy kártyát az Anviz 
készüléken. Ekkor az kiküldi a titkosítottt Anviz Wiegand kódot az
SC011-nek. Az SC011 hosszú hangjelzést fog adni és bekapcsol a
zöld LED: a hozzárendelés sikeres. 

 
Normál
 Mód

LED
Bekapcsolva：
LED kéken villog

Kapcsolódás Anviz készülékkel

Az SC011 funkciója

Tápellátás és Wiegand bemenetek

Tápellátás 
kimenet

Wiegand 
bemenet

Fukció Csatlakozó

SC011 Beléptető Vezérlő V1.2

Az SC011 vezérlő fogadja a titkosított Anviz Wiegand kódot a hozzárendelt Anviz készüléktől. Az SC011 kizárólag az Anviz által gyártott termékekkel 
felépített beléptető rendszerben működtethető.
Figyelem: 
1  Minden Anviz készüléket, amely az SC011-hez van csatlakoztatva, be kell állítani ‘Anviz Wiegand’ kimenetre a kezelő szoftverrel (lásd: szoftver kézikönyv).
2  Csatlakoztatás előtt regisztráljon legalább egy ujjlenyomatot vagy kártyát az Anviz készülékben.        

Beléptetés vezérlő tápegység

Bekötési utasítás beléptetés vezérlő tápegység esetén:

Kapcsolja ki az SC011vezérlőt, majd állítsa a PROGRAM kapcsolót ‘OFF’ állásba.

Kapcsolja be az SC011-et: a kék LED villogni fog.
Olvassson be egy regisztrált ujjlenyomatot vagy kártyát az Anviz 
készüléken. A sikeres ellenőrzést követően bekapcsol a zöld LED: 
a relé kimenet kapcsol. 

Ajtónyitó gomb

Kapcsolóüzemű tápegység

SC011 vezérlő
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