
CITITOR de carduri de proximitate 

cu tastatură STAND ALONE model 

PROXA-01EM TAST (H2000B)
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FUNCŢII
- suportă buton sonerie;
- suportă buton de ieşire (pentru  comanda yală);
- ieşire releu cu conexiune NO sau NC;
- ieşire comandă sonerie;
- până la 300 coduri de acces;
- până la 5000 carduri de acces;
- acces pe bază de card,  card şi cod, card sau cod;
- suportă adăugare/ştergere card pe bază de cod;
- suportă master cod pentru adăugare/ştergere a tuturor cardurilor;
- permite setarea timpului de comandă a releului de la 1 la 99 secunde;
- ieşire Wiegand26.

SPECIFICAŢII SEMNALIZARE LED:
- ROŞU – în starea de aşteptare;
- VERDE – în starea de acordare acces;
- GALBEN – în starea de programare.

SEMNIFICAŢIE CULORI CONECTORI
CONECTORUL CU 9 FIRE:
Fir roşu: alimentare 12Vcc
Fir negru: GND
Fire mov x 2 buc.: buton ieşire
Fir maro: comandă sonerie+
Fir alb: ieşire comandă sonerie -
Fir galben: yala +
Fir verde : contact releu NC faţă de GND
Fir albastru: contact releu NO faţă de GND

CONECTORUL CU 4 FIRE:
Fir verde : Wiegand26 D0 
Fir alb: Wiegand26 D1
Fir negru: alimentare GND
Fir roşu: alimentare 12Vcc
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1. SETĂRI IMPLICITE:
Cod Master: 123456
Acces pe bază de card
Temporizare comandă releu: 6 secunde

2. PROGRAMAREA CITITORULUI
Pentru a se programa citiorul trebuie folosit codul master
Cititorul trebuie să fie în starea de aşteptare. Se va tasta următoarea secvenţă:

[*] – LED-ul va deveni galben
[cod master] 
[BELL] – LED-ul va deveni verde pentru o fracţiune de secundă pentru a semnaliza 
faptul că s-a intrat modul de programare parametri cititor.

Pentru a ieşi din starea de programare trbuie să apasaţi [*].
În  modul  de  programare  parametri  trebuie  să  selectaţi  parametrul  pe  care  doriţi  să  îl  
modificaţi pe apăsând următoarea secvenţă:

[cod parametru] – două cifre
[BELL]

În tabelul următor sunt prezentaţi parametrii ce pot fi programaţi.

Cod 
parametru

Descriere Secvenţă programare Observaţii

00 Schimbare cod 
master

[noul cod master]
[BELL]

Codul master implicit este 123456
Noul cod master trebuie sa aiba 6 cifre

01 Adăugare 
card/carduri  de 
acces  utilizator 
pe  bază  de 
card

Apropiaţi  cardul/cardurile 
care trebuie adăugate 

Pentru a finaliza apasaţi [*]

01 Adăugare  card 
de  acces 
utilizator  pe 
bază  de  cod 
card

[cod card]
[BELL]

Pentru a finaliza apasaţi [*]
În  funcţie  de tipul  cardului,  cele  6  cifre  ale 
codului  cardului  pot  fi  găsite  imprimate  pe 
card ca în figura de mai jos. 
********** ***,*****

02 Adăugare  cod 
de  acces 
utilizator

[cod acces utilizator]
[BELL]

Codurile de acces utilizatori trebuie sa aiba 6 
cifre
Pentru a finaliza apăsaţi [*]

03 Ştergere  toate 
cardurile  de 
acces utilizatori 

[00]
[BELL]

03 Ştergere 
card/carduri  de 
acces utilizatori 
pe  bază  de 
card

Apropiaţi  cardul/cardurile 
care trebuie şterse

 Pentru a finaliza apăsaţi [*]

03 Ştergere 
card/carduri  de 
acces utilizatori 
pe bază de cod 
card

[cod card]
[BELL]

Pentru a finaliza apăsaţi [*]
În  funcţie  de tipul  cardului,  cele  6  cifre  ale 
codului  cardului  pot  fi  găsite  imprimate  pe 
card ca în figura de mai jos. 
********** ***,*****
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04 Ştergere  toate 
codurile  de 
acces utilizatori

[00]
[BELL]

04 Ştergere  cod 
de  acces 
utilizator

[cod acces utilizator]
[BELL]

05 Setare 
temporizare 
comandă releu

[XX]
[BELL]

XX  reprezintă  temporizarea  în  secunde. 
Trebuie sa fie în domeniul 01...99 
Implicit temporizarea este de 06 secunde

06 Setare condiţie 
de  acordare 
acces utilizator 

[XX]
[BELL]

XX  reprezintă  condiţia  de  acordare  acces 
utilizator după cum urmează:
00 acces  doar  pe  bază  de  card  (setare 
implicită);
01 acces  pe  bază  de  card  şi  cod acces 
utilizator; 
02 acces pe bază de  card sau cod acces 
utilizator;;

EXEMPLE

Exemplul A Pentru a programa un nou cod de acces utilizator cu numărul “784512”:
1.  Tastaţi  [*][123456][BELL]  pentru  a  intra  în  MODUL DE  PROGRAMARE  PARAMETRI 
CITITOR.
2. Tastaţi [02][BELL][784512][BELL]  pentru a adăuga noul cod
3. Apăsaţi [*] finalizare.

Exemplul B Pentru a schimba codul master implicit din “123456” în “369852”:
1. Tastaţi [*][123456][BELL] pentru a intra în  MODUL DE PROGRAMARE PARAMETRI 
CITITOR
2. Tastaţi [00][BELL][369852][BELL] pentru a schimba codul master;
3. Apăsaţi [*] finalizare

SPECIFICAŢII TEHNICE
1. Tensiune de alimentare 12Vdc,  Max 15Vcc;
2. Consumul de curent : Max 80mA;
3. Curent maxim suportat de ieşirea de releu: 2000mA timp de maximum 3Sec 

<500mA continuu.
4. Temperatura de funcţionare: -20ºC...+60ºC;
5. Umiditate relativa:  20%-90%.

Important: informaţiile din cititor pot fi pierdute dacă tensiunea sursei de 

alimentare nu este stabilizată.
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INSTRUCTIUNI DE INSTALARE
1. Scoateţi şurubul din partea din faţă-jos pentru a desface partea din faţă de bază;
2. Daţi patru găuri pentru a prinde baza de perete utilizând diblurile şi şuruburile 
furnizate împreună cu cititorul;
3. Conectaţi firele conform instrucţiunilor;
4. Prindeţi partea din faţă de bază utilizând şurubui scos la pct. 1.

Important:  Nu  instalaţi  “Cititorul  de  Carduri”  în  locaţii  cu  temperatură  ridicată,  
ploaie sau soare puternic.
Nu instalaţi două cititoare la o distanţă mai mică de 50 cm unul de celălalt.

Pachetul de livrare conţine:
Cititor de carduri H2000B 
Manual 
Un card de utilizator
Un set de 4 şuruburi cu dibluri
Doi conectori..

Dacă aveţi probleme la instalarea cititorului de carduri întrerupeţi alimentarea acestuia 
si contactaţi furnizorul.
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INSTRUC I NŢIUN  CO ECTARE LA 
SURSĂ DE ALIMENTARE MODEL SA145

YALA 
ELECTROMAGNETICĂ

ELECTROMAGNET

CITITOR
PROXIMITATE

H2000B
CU TASTATURĂ

SAU

230VAC
230VAC

ROŞU
NEGRU
ALBASTRU

REGLAJ 
TEMPORIZARE YALĂ

ACUMULATORBUTON
IEŞIRE

ÎMPĂMÂNTARE

MOV
MOV

BUTON
IEŞIRE

s.c. RESEL s.r.l
IASI, str. SARARIE Nr. 120
tel./fax.: 0232 244121
tel./fax.: 0232 310054
http//:www.resel.ro
e-mail: sales@resel.ro
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