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Самостоятелен контролер за достъп (SKU:BAC314) 
Това ръководство е изтеглено от lesibg.com и е актуално с текущите версии на продукта. То може да не е 
актуално за по-старите модели на продукта и да има разминавания в съдържанието и принципа на 
работа. Най-добра практика е да пазите конкретното ръководство, което идва заедно с продукта. 
Описание 

RFID контролерът за достъп може да управлява до 1000 ключа, както и режимът на достъп може 

да се настрои на работа само с оторизиран ключ, с оторизиран ключ или Код, с оторизиран ключ + 

персонален код.. Към контролера могат да бъдат свързани зумер, бутон за изход, електрическа 

брава, реле. Когато потребителят забрави паролата на програмиране, той може да възстанови 

фабричната парола по подразбиране, без изтриване на информация за записаните ключове. 

Контролерът е идеален за контрол на достъпа за офиси, сгради и други. 
 

I. Спецификация на продукта 

Параметър Индекс 

Работно напрежение 12VDC ± 10%, Ток 1.2А  

Контакт на релето 12VDC / 2А 

Размери 116mm x 116mm x 21 mm 

Тегло 150 г 

Температура -10°С~55°С 

Влажност 20%~90%RH 

Капацитет на RFID 

ключове 

1000 ключа, като всеки може да работи с един Персонален код и 

с един Публичен код 

Съвместими карти EM или съвместими с EM карти 125kHz 
 

II. Светодиоди и зумер 

Преди да започнете работа свалете защитния стикер върху зумера. 

Параметър Червен светодиод Зелен светодиод 

Нормално състояние Мига на секунда   

Програмиран ключ   Свети 

Непрограмиран ключ Мига на секунда   

Отворена врата   Свети 

Програмен режим Свети Мига бързо 

Програмно потвърждение Свети   

Аларма Мига бързо   
 

Параметър Зумер 

Програмиран ключ Два кратки звука 

Непрограмиран ключ Един кратък и дълъг звук 

Въведен валиден ключ Един кратък звук 

Въведен валиден код Два кратки звука 

Въведен невалиден код Един дълъг звук 

Аларма Продължително свирене 
 

III. Функции и организация 

Фабрични кодове:  

Програмиращ код: *9999#;  

Публичен код за отключване: #8888#;  

Персонален код: 6666 
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1.  Влизане в режим на програмиране 

Натиснете [*] + [4-6 цифрен програмиращ код] + [#] ,  зелено и червено мигат заедно. В този 

режим трябва да се влиза преди всяка настройваща операция. (Операциите с мастер ключ не 

изискват въвеждането на програмен код) 

2. Смяна на програмиращия код  

    Натиснете [0#] + [4-6 цифрен нов програмиращ код] + [#] + [повторете 4-6 цифрения нов 

програмиращ код] + [#] 

3. Избор на метод за отваряне на вратата  

1) Ключ или публичен код (фабрична настройка) - [40#], 2 звука; 

2) Ключ + персонален код (подава се записан ключ + персоналния код + #) - [41#], 2 звука; 

3) Само код (в този режим не работят ключовете) - [42#], 2 звука; 

4) Само RFID ключове (в този режим не работи потребителски код) - [43#], 2 звука; 

Забележка: Ако е настроен режим на достъп на оторизиран ключ с персонален код, 

притежателите на ключовете трябва да въведат персоналния код в рамките на 10 секунди след 

подаване на ключа си към четеца. Персоналният код не може да се използва самостоятелно.  

4. Запис на мастер чип (не е задължителна)  

Натиснете [80#] + [допрете новата мастър карта] + [#] ,  зелено и червено мигат заедно. 

 5. Записване на ключовете 

1) Запис чрез мастер ключ (не се влиза в  режим програмиране ) - Допрете мастер ключа и докато 

мига бързо в зелено допирате един по един новите ключове. Накрая подавате отново мастер ключ. 

2) Запис чрез клавиатура  

Натиснете [1#] + [подавате един след друг новите ключове]. При успешно записан ключ се чуват 2 

звука. Ако ключът е вече записан се чува един продължителен звук. 

Когато приключите изчакайте системата да излезе от режим на програмиране и да светне в 

червено или натиснете [*]. 

2) Запис на ключ на конкретна позиция  - от 001 до 999 

Натиснете [2#] + [нов ключ] + [ позиция](001 – 999)# ; При успешно записан ключ се чуват 2 

звука. Ако ключът или позицията са били вече записани се чува 1 продължителен звук. 

Когато приключите изчакайте системата да излезе от режим на програмиране и да светне в 

червено или натиснете [*]. 

Фабричният Персонален код на всички записани ключове е 6666 

6. Изтриване на записани ключове (4 начина)  

1) Чрез клавиатурата: Натиснете [4#] и допрете един след друг ключовете, които искате да 

изтриете. 

2) Изтриване на ключ от конкретна позиция (използва се за изтриване на загубен ключ:  

натиснете [5#] + [позиция] + [#], 

3) Изтриване чрез мастер ключ: [Допрете мастер ключа два пъти в рамките на 3 сек.] + [допрете 

един след друг ключовете, които искате да изтриете] + [ допрете мастер ключа] Изчакайте 

системата да излезе от режим на програмиране и да светне в червено. 

4) Изтриване на всички ключове в режим програмиране: натиснете [90#] + [90#], 

4) Изтриване на мастер ключ в режим програмиране: натиснете [89#] + [89#], червения светодиод 

миг 4 пъти. 

7. Избор на времето за задържане на отключена врата 

Натиснете [60#] + [ТТ] + [#],; където ТТ е времето за задържане в отключено състояние в секунди. 

Фабрична настройка: 3 сек. Максимално време: 99 секунди.  

8. Смяна на публичен код 

Натиснете [92#] + [4-6 цифрен нов публичен код] + [#] + [повторете 4-6 цифрения нов публичен 

код] + [#] 

9. Смяна на Персоналния код на конкретен ключ 

Натиснете [#] + [записан потребителски ключ] + [нов 4-6 цифрен код] + [#] + [повторете 4-6 

цифрения нов код] + [#].  
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Ако методът на отваряне е „ключ + персонален код“, всеки може да си смени персоналния код, по  

описаната процедура, без да се влиза в програмен режим 

10. Излизане от режима на програмиране - Натиснете [*] 

11. Възстановяване на фабричните настройки 

Изключете захранването. Натиснете бутон “Factory” и докато е натиснат включете захранването. 

След 2 сек. се чуват 4 кратки звука. Записаните мастер ключ и потребителски ключове се запазват. 

Възстановяват се фабричните кодове. . 

IV. Предупреждения и препоръки за монтаж 

- Продуктът трябва да се монтира на сухо защитено от течности място 

- Монтажът и свързването да се извършва при изключено захранване от квалифицирано лице. 

- Задължително се свързва диод по посочената схема при употреба с брави тип Fail security, 

отключващи при подаване на напрежение. 

 

V. Свързване 

Клема Свързване Забележка 

D0 Към Wiegand четец  

D1 Към Wiegand четец   

OPEN Към бутон за отключване Другият му край е към GND 

NO +12V  за брави тип Fail-security Другият край на бравата е към GND 

NC +12V   за брави тип Fail-safe Другият край на бравата е към GND 

GND Към GND на захранването  

"+12V" Към +12V на захранването   

BELL Към GND   

BELL Към “-“ на зумера  „+” на зумера  е към +12VDC 

JP4 Към +12V   
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