
Монтаж на четец

 Необходими :
– един винт с фрезенкова глава с диаметър на главата ≤ 4мм (не се предоставя от 

ЕТА-СИС)
– един винт с  диаметър на главата ≤ 6мм (не се предоставя от ЕТА-СИС)
– защитен декоративен стикер (предоставя се от ЕТА-СИС)

Инструменти:
– подходящи отвертки
– поялник 40W и припой
– кибритена клечка (или тънка отвертка) за „RESET” на адреса, ако системата не е 

доставена програмирана.

1. Четците се монтират без да се разглобяват.
2. Сваля се само едно дъно (на четеца, който ще се монтира последен) и то се ползва за 

шаблон за да се бележат крепежните отвори за всички четци.
3.  Монтира се малкият винт 'горе' и се подготвя монтажа на ' долния' голям винт (отвор, 

дюбел и т.н.)
4. Свързват се кабелите на четеца, като се внимава да не се дават „на късо“ жилата, 

когато се работи под напрежение, както следва:

5. Четеца се окачва като картина на горния винт
6. През отвора на предния капак се монтира долният винт, като предварително се 

поглежда дали  отвора е чист, за да не мине винта през жилата на кабела
7. След като всички четци са монтирани, свързани и системата е тествана, ПОСЛЕДНО 

се залепват стикерите на четците.

По този начин четецът не може да се демонтира без да се свали стикера.

ЕТА-СИС

*Забележка: зеленият кабел за магнитен датчик за врата се изпълнява 
само по индивидуална поръчка. В стандартния модел не е наличен

* Свързването е за вариант 'ел-насрещник с подаване на напрежение за отваряне'.
Когато се свързват брави 'с опадане за отваряне', вместо ЕМ се слага реле и към него се свързва бравата.
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Процедура за подмяна/добавяне на мрежов четец

1. Изключва се захранването на четците

2. Свързва се новия четец:

- червен - '+'

- син - '-'

- бял и черен - RS 485

- жълт – изход за брава (ако се използва)

3. Подава се захранване и се изчаква да светне синия светодиод.

Ако синият светодиод не светне – обръщат се жиците на RS 485

4. При светнал син светодиод се натиска бутона на четеца, за да си вземе адрес.

Ако имате въпроси: 0878/ 84 7009 инж. Генади Костов


