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1. Felépítés és funkciók

 

1.1. Csatlakozók
Zárnyitási mód beállító:

• A zár típusának kiválasztására szolgál
Csatlakozók:

• BUS: a  polaritásfüggetlen  buszvonal
bekötési pontja

• PL: külső ajtónyitó gomb bekötési pontja
• S+: elektromos zár (+) kimenete
• S-: elektromos  zár  (-)  kimenete  (csak

belső tápellátású működési módban kell
bekötni)
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2. Felszerelés
VDT-601/ID

VDT-601F/ID
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2.1. Névtábla elhelyezése
Csavarhúzó segítségével távolítsa el a csavarokat, majd az ábrán látható módon helyezze
el a névtáblát.

3. Kábelezés és elektromos zár bekötése

3.1. Alap bekötés
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3.2. Elektromos zár bekötése

3.2.1. Elektromos zár bekötése belső tápellátású módban

Megjegyzés:
• Normál  működésű  zár  vezérlésére

alkalmas.
• 12 Vdc/250mA
• A  kiegészítő  ajtónyitó  gomb  nem

időzíthető.
• A  zárnyitási  módot  0-ra  kell  állítani  a

monitor menüjében. (ez az alapértelmezett
beállítás)

3.2.2. Elektromos zár bekötése külső tápegységgel

Megjegyzés:
• A  kiegészítő  tápegységet  a  zárnak

megfelelően kell kiválasztani.
• A  kaputábla  reléje  24V/3A  AC/DC

kapcsolására alkalmas.
• A jumpert  el  kell  távolítani  az elektromos

zár csatlakoztatása előtt.
• A zárnyitási  módot  az  elektromos zárnak

megfelelően kell beállítani:
◦ normál működésű zár esetén: 0
◦ fordított működésű zár esetén: 1

3.2.3. Zárnyitási mód beállítása

A menüben érintse meg a

 ikont.

2 másodpercig tartsa

nyomva a  gombot.

A digitális billentyűzet
segítségével adja meg a

beállítani kívánt
paramétereket.
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Zárnyitási mód beállítása

8010 Normál működésű mód

8011 Fordított működésű mód

8401~8499 Zárnyitási idő

Megjegyzés: a  változtatások  a  kaputábla  memóriájában  tárolódnak  így  elég  egy
monitoron módosítani a beállításokat.

3.3. Több kaputáblás bekötés
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3.4. Több monitoros bekötés
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3.5. Csillagpontos bekötés DBC4A használatával
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4. Proxy kártya regisztrálása
• Maximum 320 darab kártya rendelhető a kaputáblához.

• A LED és hang visszajelzéseknek köszönhetően könnyű a kezelés.

• A kaputáblához két mester kártya tartozik, az egyik a felhasználói kártyák
hozzáadásához, a másik a törlésükhöz. (ha új mester kártyákat regisztrál
a régiek érvénytelenné válnak)

• Az érzékelő 3~5 cm-es távolságtartományban működik.

• A programozáshoz szükség van a mester kártyákra, őrizze meg jól őket
a jövőbeni felhasználásra.

4.1. Mester kártyák felprogramozása
Gyárilag  két  mester  kártya  tartozik  kaputáblához,  az  egyik  a  felhasználói  kártyák
hozzáadásához,  a  másik  a  törlésükhöz,  de  bármikor  új  mester  kártyákat  lehet  a
kaputáblához rendelni. Ekkor a régi kártyák érvénytelenné válnak.

Megjegyzés:

• 10 másodperc tétlenség után a kaputábla készenléti állapotba kapcsol.

• A hívás gomb egyszeri lenyomásával a kaputábla kilép a beállítások menüből és
hívja a monitort.

• Fontos, hogy az első lépésnél a hívógombot folyamatosan nyomjuk, amíg táp alá
nem helyezzük és nem halljuk a visszajelző hangot.
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Nyomja folyamatosan a 
hívógombot és helyezze 
feszültség alá a 
kaputáblát.

Fehér kijelzőnél érintse 
az olvasóhoz az új 
Mester kártyát.

Sárga kijelzőnél érintse 
az olvasóhoz az új 
Delete kártyát.

Kék kijelző jelöli, hogy a 
készülék újra 
alapállapotba került.



4.2. Felhasználói kártya hozzáadása

Megjegyzés:

• 10 másodperc tétlenség után a kaputábla készenléti állapotba kapcsol.

• A hívás gomb egyszeri lenyomásával a kaputábla kilép a beállítások menüből és
hívja a monitort.

4.3. Felhasználói kártyák törlése

Megjegyzés:

• 10 másodperc tétlenség után a kaputábla készenléti állapotba kapcsol.

• A hívás gomb egyszeri lenyomásával a kaputábla kilép a beállítások menüből és
hívja a monitort.
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4.4. Összes felhasználói kártya törlése

Megjegyzés:

• A  kaputábla  automatikusan  készenléti  állapotba  kapcsol  a  törlési  folyamat
befejezése után.

• 20 másodperc tétlenség után a kaputábla készenléti állapotba kapcsol.

• A hívás gomb egyszeri lenyomásával a kaputábla kilép a beállítások menüből és
hívja a monitort.

5. Kaputábla címzése
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6. Zárnyitás proxy kártyával     
Ha egy regisztrált felhasználói kártyát érint a kaputáblához, a LED háttérvilágítás felvillan
és hangjelzés kíséretében kinyílik az elektromos zár.

• Ha  regisztrált  kártyát  érint  a  kaputáblához,  "beep+"  hangot  hall  és  a  LED
háttérvilágítás felvillan,

• Ha érvénytelen kártyát érint a kaputáblához, "beep, beep, beep" hangjelzést ad a
kaputábla.

7. Figyelmeztetések     
• A tisztítást puha pamut ronggyal végezze, NE használjon szerves vagy kémiai 

tisztítóanyagokat. Ha szükséges, akkor kevés szappanos vizet használjon.

• A készülék időjárás álló, de kerülje a közvetlen vízzel történő érintkezést, mert az 
károsíthatja a kaputáblát.

• A készülék nagyfeszültségű részeket is tartalmaz, ezért bízza szakemberre a 
telepítést.

• A kaputábla megfelelő működése érdekében mindig olyan tápegységről 
működtesse a rendszert, melynek a ~230Vac bemeneti oldalán van lehetőség 
védőföldelés bekötésére. A tápegységen a védőföldelést minden esetben kösse be.

8. Műszaki paraméterek     

Tápfeszültség: 24 Vdc
Áramfelvétel: Készenléti állapotban 40 mA, működés közben 160 mA
Kamera: Color ARS, 420 TV lines
Zárnyitás kimenet: 12 Vdc, 280 mA (belső tápellátású módban)
Relékimenetek száma: 1 
Felszeretlés módja: Felületre szerelhető esővédővel vagy süllyesztődobozzal
Működési hőmérséklet: -15°C ~ +55°C
Vezetékezés: 2 vezetékes, polaritásfüggetlen
Méretek: Kaputábla:182 x 93 x 44mm (VDT-601/ID)

220 x 120 x 50mm (VDT-601F/ID)
Sülly. doboz:
207 x 104 x 42 mm
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9. Ajánlott vezeték és maximális távolság
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10. Jegyzetek
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           Az Ön márkakereskedője:

A dokumentáció a Dial-Comp KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket 
vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a 
termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2018. október 9.

16


	1. Felépítés és funkciók
	1.1. Csatlakozók

	2. Felszerelés
	2.1. Névtábla elhelyezése

	3. Kábelezés és elektromos zár bekötése
	3.1. Alap bekötés
	3.2. Elektromos zár bekötése
	3.2.1. Elektromos zár bekötése belső tápellátású módban
	3.2.2. Elektromos zár bekötése külső tápegységgel
	3.2.3. Zárnyitási mód beállítása

	3.3. Több kaputáblás bekötés
	3.4. Több monitoros bekötés
	3.5. Csillagpontos bekötés DBC4A használatával

	4. Proxy kártya regisztrálása
	4.1. Mester kártyák felprogramozása
	4.2. Felhasználói kártya hozzáadása
	4.3. Felhasználói kártyák törlése
	4.4. Összes felhasználói kártya törlése

	5. Kaputábla címzése
	6. Zárnyitás proxy kártyával
	7. Figyelmeztetések
	8. Műszaki paraméterek
	9. Ajánlott vezeték és maximális távolság
	10. Jegyzetek

