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Ins-30109-SE - Vandal skyddat kompakt kodlås

Paxton

Teknisk support

08 602 16 66

Teletec Connect AB

Teknisk support finns tillgänglig:

Måndag-Torsdag 08:00-16:30
Fredag 08:00 - 15:30

Övrig dokumentation finns tillgänglig på Teletecs hemsida - http://www.teletec.se/

Montering för en vattentät installation.

Kapslingen är vattentät (IPX7 klassad) om
monteringsplattan används och alla kablar ansluts
inomhus.

Montering på befintligt kablage

Kapslingen för ytmonterat montage innehåller en
plint som gör att man kan använda existerande
kablage.

Mer information om CE märkning se:

http://paxton.info/596

Inkoppling
Summer

V+

0V

Det finns två låsutgångar. En med spänning
ut och en potentialfri reläutgång.
Om V+ låskabeln (Gul) eller V+
larmdonkabel (Brun) inte används bör de
klippas för att undvika en kortslutning.

Öppna

0V

Power supply

Öppnaknapp

+V

0V

Den sammanlagda strömmen för
alla utgångar får inte överstiga 1 A.
V+

N.C.
COM
N.O.

0V

Elslutbleck

När relä utgången används, bör man inte aktivera
omvänd funktion för låset.

Påbörja programmering
Välj en 6 siffrig prorammeringskod och spara den på följande sätt:
OBSERVERA: Sätt inte programmeringskoden till 123456.
Default användarkoden är 1234 - programmeringskoden får inte innehålla dessa siffror i den
ordningen.
Kodlåset kommer låsa upp efter 1234 och ignorera efterföljande siffror.
Slå in en 6 siffrig
programmeringskod

Upprepa
programmeringskoden

Defaul användarkoden är nu satt till 1234
Nu kan man sätta upp användarkoder och olika inställningar med hjälp av
programmeringstabellen.
Exempel: - Programmering av användarkod för att låsa upp dörren i normalt funktionsläge.
Slå in en 6 siffrig
programmeringskod

8

Slå in
användarkod
4-8 siffror

Intryckt i 3 sekunder
Enheten kommer att pipa och lysdioden blinkar
snabbare

Upprepa
användarkod

4
Normal

De här fälten kan användas för att skriva ner programmeringskoden för framtida bruk.
Försäkra er om att spara informationen på ett säkert ställe.

START - Slå in den 6 siffriga programmeringskoden och håll en funktionstangent intryck i
3 sekunder. - Enheten piper och lysdioden blinkar
snabbare.
Fortsätt med sekvensen genom att välja funktion - Kodlåset återgår till normal läge.
Sätt en
användarkod

8

Dörr öppningstid
(sekunder)

Slå in användarkod
4-8 siffror

5

Upprepa
användarkod

X

X

Välj tid i sekunder (default
= 07, max = 60)

4

= Normal

ELLER

6

= Växla

ELLER

8

= Överfall

ELLER

2

= Radera

ELLER

6

Flera koder tillåtna

Rättvänd

ELLER

6

Omvänd

2

Summer på

ELLER

6

Tyst

4

2

AV

ELLER

6

PÅ

Öppnaknapp

7

2

Dörröppningstid
i funktion 5ELLER

6

Ändring av
programmeringskod

6

Slå in en 6 siffrig
programmeringskod

9

Slå in en 6 siffrig
programmeringskod

En eller flera koder

2

2

Val av elslutbleckstyp

1

2

Tyst läge

3

Efter 20 st felslagna
knapptryckningar
= 60 sekunders låsning

Data reset
(förutom programmeringskoden)

Systemåterställning

Enbart en kod

1. Gör kodlåset strömlöst.				
								
2. Slå på spänningen och håll samtidigt in knapp 3.

Växla dörr olåst tills
öppnaknapp används
igen eller kod slås

Upprepa
programmeringskoden

9

= default inställning
= Håll intryckt i 3 sekunder

3. Kodlåset kommer att pipa/blinka 3 gånger i 		
sekunden.
4. Gå till - Påbörja programmering.

Tips vid felsökning
Här följer en lista på de vanligaste supportfrågorna om denna produkt.
De listas här för att hjälpa dig att snabba upp eventuell installation- och felsökningsprocess.
1 - Kan jag använda omvänd funktion (t.ex. Maglock)?

QKodlåset är satt som default att jobba med rättvänd funktion genom att leverera spänning när en giltig passage görs.
QFör att använda omvänd funktion måste inställningen ändras (Funktionsval 1).

2 - Hur kopplar jag in kodlåset till ett porttelefon system?

QKoppla porttelefonens utgång till kodlåsets öppnaknappsingång. OBS! Måste vara en potentialfri utgång. Ingen spänning får
kopplas in på
Qöppnaknappsingången (Blå / Lila).
QMånga porttelefonsystem har en utgång som ger spänning ut till dörr låset. Använd denna spänning för att driva ett mellanrelä
för att få en
Qpotentialfri slutning.

3 - Vad används kodlåsets olika funktionslägen till?

QNormal - Öppnar dörren i det antal sekunder som är satt med funktionsläge 5.
QVäxla - Håller dörren olåst ända tills koden slås igen.
QÖverfall - Öppnar dörren (som i funktionsläge Normal) men skickar också en spänning ut på larmdonsutgången i 30 sekunder.
QRadera - Används för att ta bort en kod som har blivit satt i fler kods läget.

4 - Kan jag koppla ihop kodlåset med en annan Paxton enhet?
QNej.Paxtons kompakt system har ingen utgång för data.
QSwitch2 och Net2 systemen använder ett helt annat sätt att kommunicera.
QOBS: Kompakt system är designade för en dörrmiljö.

5- Kan jag koppla ihop två kodlås för in och utsida?

QMan kan inte koppla in båda kodlåsen parallellt till ett lås. Detta kan eventuellt skada kodlåsen.
QAnvänd istället ena kodlåsets reläutgång till det andra kodlåsets öppnaknappsingång.

Specifikationer
Funktioner
Antal koder
Kod längd
Dörröppningstid

Min

Max

1

50

4 digits

8 digits

1 sec

60 secs

Tyst läge

Ja

Kan användas med elslutbleck med rättvändfunktion

Ja

Kan användas med elslutbleck med omvändfunktion

Ja

Ingång för dörröppnaknapp

Ja

Ingång för dörr kontakt

Nej

Bakgrundsbelysning

Ja

Spänning/Ström

Min

Max

Voltage DC

9V

24V

Voltage AC

9V

12V
150 mA

Strömförbrukning (vid 24V)

1A

Maximalt strömuttag
Dedikerad spänning för lås

Samma som spänningsmatning

Dedikerad ström för lås

1A

Relä max spänning

24V

Relä max ström

2A
Samma som spänningsmatning

Summer spänning
1A

Ström för summerutgång
Kabellängd
Miljö
Driftstemperatur
IP-klass

Lås + Summer

3 meter
Min

Max

-20 °C

+55 °C
Kan användas utomhus

IPX7

Dimensioner

Bredd

Höjd

Djup

Med monteringsplatta

89 mm

143 mm

28 mm

Med ytmonterad kapsling

89 mm

143 mm

40 mm

