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Inštalačný manuál
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Pohľad zo zadu na  SF-3000
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CON400)  USB konektor
    -slúži  na pripojenie USB výstupu 

CON500)  LCD  konektor
  -slúži na pripojenie LCD displeju 

CON503)  Finger-Module  konektor
   -slúži na pripojenie modulu odtlačkov prstov umiestneného
na prednom paneli zariadenia

CON505)  LED  konektor
   -Slúži na pripojenie troch diód umiestnených 
na prednom paneli zariadenia
   

CON504) Konektor čítačky kariet
   - Slúži na pripojenie čítačky kariet. (V prípade 

ak je čítačka zapojená je možné zapojiť 
iba jednu externú čítačku kariet.)

CON506) KEY  konektor
   -slúži na pripojenie klávesnice umiestnenej
na prednom paneli zariadenia

CON501) Spiker  konektor
  -slúži na pripojenie spíkeru 

Pohľad na interné konektory zariadenia
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Pohľad na externé konektory zariadenia

VR500)  LCD prepínač
   slúži na nastavenie svetlosti LCD dispeja

CN501)  Relé 1, 2
   - Slúži na napájanie zámkov dverí alebo 

bezpečnostných zariadení

VR501)  Speaker volume switch
   - slúži na nastavenie hlasitosti spíkera

CN506)  Wiegandský výstup
   - Posiela užívateľské ID a wiegandské dáta.
     (Používa sa keď je nutné pripojiť zariadenie 
      k inému hlavnému zariadeniu)

CN505)  Senzor
   - Pripájajú sa rôzne senzory (kontakt dverí, alarm, 
     alebo odchodové tlačidlo) 

CN502)  Relé 3, 4
   - To isté ako relé 1,2 (Obrátená funkčnosť)

CN503)  Konektor externej čítačky
   - Slúži na pripojenie externej čítačky

CN700)  Napájací vstup
   - Napája zariadenie 12 V jednosmerného prúdu

LAN_RJ45) TCP/IP konektor
   - Používa sa na pripojenie zariadenia k Tcp/ip sieti.

CN500)  Serial Port
  -  232, 485 komunikačný port
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- Diagram zobrazuje pripojenie zariadenia k PC prostredníctvom RS-232 rozhrania.
- Maximálna vzdialenosť je 15m pri použití RS-232 rozhrania.

Sériová konfigurácia (RS232)
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Sieťové pripojenie (RS-422)

●Každé zariadenie musí mať pridelenú unikátnu adresu od 1- 
16. 
●Ak táto adresa nie je pridelená, komunikácia nefunguje z 
dôvodu kolízie signálu.
●Maximálny počet pripojených zariadení prostredníctvom RS-
422 konvertoru je  16 zariadení.
●Maximálne vzdialenosť pri použití RS232 je 15m.
●Maximálne vzdialenosť pre  RS422 je 1.2km a odporúčaná 
vzdialenosť je 1km.



7

- Schéma zobrazuje prípad ak je k PC 
pripojených viac než 16 zariadení.
- V tomto prípade je nutné zvýšiť počet portov 
podľa nasledovnej tabuľky.

348

464

232

116

Port (No)SF-3000 (pcs.)

Sieťový diagram 1 (RS422)
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TCP/IP Konfigurácia

 - Schéma zobrazuje pripojenie zariadení prostredníctvom LAN siet prostredníctvom TCP/IP prevodníka. 
 - Maximálne je možné pripojiť 64 zariadení pri TCP/IP komunikácii.
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Sieťový diagram 2 (TCP/IP WAN)

-Schéma zobrazuje pripojenie 
zariadení prostredníctvom WAN 
siete.

-Každé zariadenie môže mať 
vlastnú ip adresu.

 - Maximálne je možné pripojiť 64 
zariadení pri TCP/IP komunikácii.
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Napájanie

- Pripojte AC-DC adaptér 12V.
- Zariadenie neobsahuje záložný batériový systém.
- Nezáleží v akom poradí zapojíte GND a VCC.

CN700 napájací konektor



11

Pripojenie prostredníctvom RS-232 alebo RS-485 rozhrania

- Pre rozhranie RS-232 pripojte 1, 2, 5 PIN konektoru k PC
- Pre rozhranie RS-485 pripojte 3 & 4 PIN konektoru k prevodníku rozhrania RS-485 - RS-232.
  

1 2 3 4 5 pin  

No. 1 PIN : RS232 Rx
No. 2 PIN : RS232 Tx
No. 3 PIN : RS485 B
No. 4 PIN : RS485 A
No. 5 PIN : GND

CN500
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Pripojenie k TCP/IP

- V prípade TCP/IP pripojenia nie je vzdialenostný limit a môže byť použitá v LAN alebo WAN sieti.
- Schéma ukazuje TCP/IP pripojenie s použitým HUB-u.

LAN_RJ45
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Pripojenie prostredníctvom wiegandského protokolu

 -Pre prípady keď je zariadenia pripojené k inému hlavnému zariadeniu a slúži iba ako čítačka odtlačkov prstov a kariet.
 -V tomto prípade je nutné odosielať informácie zo zariadenia do hlavného zariadenia 
prostredníctvom výstupu ‘Wiegand Out’ (CN506).

1 2 3 4 5 pin  

No. 1 PIN : DC 12V
No. 2 PIN : GND
No. 3 PIN : Wiegand DATA0 OUTPUT
No. 4 PIN : Wiegand DATA1 OUTPUT
No. 5 PIN : GND

CN506
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Pripojenie externej čítačky kariet

 
- Schéma zobrazuje pripojenie KP-10 alebo KP20.

- Pripojenie sa môže líšiť pri odlišných produktoch.

CN503



15

Pripojenie senzoru

CN505

Outputs (výstupy) - všetky zariadenia majú výstupy slúžiace k aktivácii externých zariadení. Mnoho z týchto zariadení obsahuje
relé, ktoré umožňuje ovládanie týchto zariadení z kontrolného bodu podľa typu systémovej aktivity, alebo podľa
naprogramovaných časových rozvrhov. Maximálny počet pripojených zariadení závisí od zariadenia.FPC-301 dokáže pripojiť
maximálne 4 takéto zariadenia.
Intrusion Sensor (alarm) - bezpečnostné zariadenie, ktoré je pripojené k zariadeniu
Exit Button (odchodové tlačidlo) - slúži na otváranie dverí zvnútra tj. zo skladu, kancelárie.
Door Contact (kontakt dverí) - zariadenie pripojené k dverám respektíve k oknu, ktoré slúži na detekciu otvorených dverí.
Automatic Sensor (automatický senzor)- bezpečnostné zariadenie navrhnuté pre zistenie pohybu v objekte.. 
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Pripojenie senzoru

Príklady zapojenia určitých zariadení, napríklad odchodového tlačidla, senzoru zatvorenia dverí a iných.

CN505



17

Pripojenie relé 1 a relé 2

- SF-3000 umožňuje pripojenie zariadení určených na fyzickú kontrolu prístupu prostredníctvom 
elektrických alebo elektromagnetických zámkov, rámp atď.

1 2 3 4 5 6 pin  

No.1  PIN : N.O
No. 2 PIN : N.C
No. 3 PIN : COM
No. 4 PIN : N.O
No. 5 PIN : N.C
No. 6 PIN : COM

CN501

RELÉ 1/2

RELÉ 1

RELÉ 2
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Pripojenie relé 3 a relé 4

-Relé 3 a 4 sú určené pre prípady ak relé 1 alebo relé 2 nefunguje, prípadne ak je potrebné zapojiť 
viac zariadení na relé výstupy.

1 2 3 4 5 6 pin  

1 PIN : N.O
2 PIN : N.C
3 PIN : COM
4 PIN : N.O
5 PIN : N.C
6 PIN : COM

CN502

RELÉ 3/4

RELÉ 3

RELÉ 4


