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SBC/WPC 03 PRO 
Vartotojo instrukcija 

1. Produkto pristatymas
SBC/WPC 03 PRO - tai autonominis elektroninių TM "DALLAS" raktų ir Wiegand 26-42 RFID skaitytuvas- 
kontroleris, suprojektuotas atsižvelgiant į vartotojų bei instaliatorių poreikius. Kontroleris yra funkcionalus 
bei paprastas naudoti, taip pat nesudėtingas montuoti bei programuoti. Palaiko 1000 vartotojų.  Valdiklis 
turi dvi ‘’MASTER’’ korteles ir gali būti jungiamas prie bet kokių spynų ir išėjimo mygtukų. 

2. Techniniai parametrai
Įtampa: DC12V±20%
Srovė: ≤17mA
RFID , Wiegand 26-42 skaitytuvas
TM skaitytuvas: raktams TM1990A
Elektrinio užrakto išėjimo srovė: ≤3A (relinis išėjimas)
Vartotojų skaičius: 1000
Master kortelės: 2 kortelės
Atrakinimo laikas: 1–127 s
Atstumas iki Wiegand skaitytuvo: ≤100m
Atstumas iki TM skaitytuvo: ≤15 m
Darbinė temperatūra: -35 ~ 60 laipsnių
Maksimali drėgmė: ≤90%, ROH
PCBA matmenys: 48 × 32 × 14 mm

3. Valdiklio schema ir trumpikliai (Jumper)

Pastaba: Visos nurodytos operacijos turi būti atliekamos atjungus maitinima. Įjunkite maitinimą tik 
tada, kai visos operacijos bus atliktos.

 

J1

J2

J3

J4

Trumpiklio numeris Trumpiklio būsena Funkcija

atjungti

įjungti

atjungti

įjungti

atjungti

įjungti

atjungti

įjungti

‘’MASTER’’ kortelės trinimo režimas  

įprastas budėjimo režimas

automatinis kortelių įrašymo režimas 

įprastas  budėjimo režimas

darbas su Weagand skaitytuvų 

darbas su TM skaitytuvų

trigerio režimas (įjungtas/išjungtas, ON/OFF)

normalus atrakinimas (pagal laikmatį)
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4. Pajungimas ir aprašymas 
4.1 Kontaktų aprašymas 

4.2 Pajungimo schema  
4.2.1 TM skaitytuvo pajungimas 

Elementas
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Kontaktas Aprašymas 

GND

DC+

NO

COM

NC

LED

BUZZ

OPEN

D_IN

DATA 0

DATA 1

neigiamas kontaktas (žemė)

 +12V

relės NO kontaktas (normaliai atidaryta)

relės COM kontaktas

relės NC kontaktas (normaliai uždaryta) 

išorinio skaitytuvo LED indikatorius  

garsinio signalo Buzzer kontaktas 

išėjimo mygtuko kontaktas 

durų būsenos daviklio pajungimui

Wiegand skaitytuvo DATA 0 arba TM skaitytuvo DATA
išėjimų pajungimui  

Wiegand skaitytuvo DATA 1 išėjimo pajungimui

Elektroninė spyna

TM skaitytuvas

Durų  būsėnos
jutiklis

Išėjimo
 mygtukas

Maitinimo blokas



DIGITALAS

4.2.2 Wiegand 26 skaitytuvo pajungimas

5. Valdiklio programavimo instrukcija

5.1 ‘’MASTER’’  kortelės pridėjimas
       Nuimkite trumpiklį J1, įjunkite maitinimą, mirksės žalia valdiklio lemputė. Žalia ir raudona išorinio 
       skaitytuvo lemputė mirksės paeiliui. Perbraukite 1 kortelę, 2 kortelę. Šios dvi kortelės bus ‘’MASTER’’  
       kortelės. Valdiklis paruoštas darbui. 
Pastaba:
       1. Jei perbraukus 1 kortelę  neatliekama jokia operacija, po 30 sekundžių  valdiklis pereis į būdėjimo režimą, 
       arba išjunkite maitinimą.  Tada ‘’MASTER’’  kortelė 1 veiks. Vėl įjunkite, įrenginys veiks režimu, kad 
       galėtumėte pridėti antrąją ‘’MASTER’’  kortelę. Perbraukite kortelę 2 ir išeisite į budėjimo režimą. 
       2. Jei jums reikia tik 1 ‘’MASTER’’  kortelės, tiesiog du kartus perbraukite kortelę, kad pridėti ‘’MASTER’’ 
       kortelę.

5.2  ‘’MASTER’’  kortelės ištrynimas 
       Prijunkite trumpiklį J1, įjunkite maitinimą, valdiklis pypsės ir mirksės žalia lemputė 3 sekundes. Tada 
       atjunkite J1, ‘’MASTER’’ kortelės bus sėkmingai ištrintos. Jei ištrynus ‘’MASTER’’  korteles valdiklis vėl 
       įjungiamas, valdiklis pereis į  ‘’MASTER’’  kortelių pridėjimo režimą, mirksės žalia valdiklio lemputė. 

5.3 Naujų vartotojų įrašymas
       5.3.1 Naujų vartotojo kortelių pridėjimas naudojant ‘’MASTER’’  kortelę  
       Perbraukite ‘’MASTER’’  kortelę, kai valdiklis veikia budėjimo režimu. Įrenginys du kartus supypsės, užsidegs 
       žalia lemputė. Braukite vartotojo korteles (perbraukite kiekvieną vartotojo kortelę vieną kartą). Perbraukus
       vartotojo kortelę, garsinis signalas supypsės 1 karta, bei užsidegs žalia lemputė. Jei dar kartą braukite ta 
       pačia vartotojo kortele, garsinis signalas supypsės 3 kartus, bet žalia šviesa neužges. Kai pridėsite visas 
       vartotojo korteles, du kartus perbraukite ‘’MASTER’’  kortelę arba palaukite 1 minutę, žalia lemputė užgęs ir 
       valdiklis veiks budėjimo režimu.

Trumpiklis J3

Wiegand skaitytuvas

Elektroninė spynaIšėjimo
 mygtukas

Maitinimo blokas

Durų  būsėnos
jutiklis
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       5.3.2 Automatinis naujų vartotojų kortelių įrašymas (pastaba:  ‘’MASTER’’  kortelės jau buvo pridėtos)
           Išjunkite maitinimą, prijunkite trumpiklį J2, įjunkite maitinimą, perbraukite visas neįrašytas vartotojo 
           korteles, atidarykite duris. Bus sėkmingai pridėtos visos vartotojo kortelės.

5.4 Vartotojų ištrynimas 
   5.4.1 Visų vartotojų ištrinimas 
    Budėjimo režime du kartus perbraukite ‘’MASTER’’  kortelę, mirksės žalia lemputė. Laikykite nuspaudę 
    išėjimo mygtuką. Po 5 sekundžių pasigirs garsinis signalas 3 kartus, bet žalia lemputė neužges.  Kai bus 
    ištrintos visos vartotojo kortelės, valdiklis pradės veikti budėjimo režimu.

   5.4.2 Vartotojo ištrinimas 
   Budėjimo režime du kartus perbraukite ‘’MASTER’’ kortelę, mirksės žalia lemputė. Perbraukite vartotojo 
   kortelę kortelių skaitytuve (kiekviena vartotojo kortelė perbraukiama vieną kartą, intervalas – 1–2 sekundes),
   tada du kartus perbraukite ‘’MASTER’’  kortelę, žalia lemputė užgęsta ir valdiklis pradės veikti būdėjimo režimu.

5.5 Atidarymo laiko nustatymas
       Perbraukite ‘’MASTER’’  kortelę, įrenginys du kartus supypsės, užsidegs žalia lemputė. Paspauskite ir laikykite
       nuspaudę išėjimo mygtuką. Sekundę pypsintis garsinis signalas ir užsidegusi žalia lemputė reiškia, kad 
       veikimo laikas yra 1 sekundė. Pypsėjimo kartų skaičius yra atidarymo laikas. Atlikę visus nustatymus, 
       atleiskite išėjimo mygtuką, perbraukite ‘’MASTER’’  kortelę, sistema pereis į budėjimo režimą.

Pastaba: atidarymo laikas: 1-127 s, gamyklos numatymasi: 3 sekundės.

5.6 Trigerio režimas
Uždėkite trumpiklį J4, įjunkite maitinimą. Vieną kartą braukite kortelę, durys atsidarys. Perbraukdami kortelę 
antrą kartą, durys užsidarys. 


