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Program ćwiczenia.

U
1. Połączenie układu zamka szyfrowego.

1.1. Połącz układ zamka szyfrowego Roger PRT64-EM zgodnie z poniższym schematem:

1.2. Zgodnie  ze  schematem  1  resetu  pamięci  dla  trybów  autonomicznych  (strona  26)
zaprogramuj zamek szyfrowy w trybie autonomicznym uproszczonym (kod: 030) oraz PIN
Master (123) i PIN Instaler (456).

2. programowanie zamka szyfrowego.

2.1. Przy pomocy kodu  PIN Master wejdź w tryb programowania użytkownika (strony 37-39)
i dodaj dwóch użytkowników:
• typu Normal ID=001, PIN=2020, karta zbliżeniowa,
• typu Toggle ID=002, PIN=3030, brelok zbliżeniowy.

2.2. Przy pomocy kodu  PIN Instaler wejdź w tryb programowania instalatora (strony 31-37)
i zaprogramuj linie wejściowe IN1 i IN2 tak, by pełniły funkcje:
• IN1 – czujnika otwarcia,
• IN2 – przycisku wyjścia.

2.3. Linie wyjściowe  DTA i  CLK zaprogramuj zgodnie z połączeniem tak, by pełniły funkcje
Dzwonek i Alarm Włamanie.

2.4. Zaprogramuj czas na wejście równy 10 sekund, czas na zamknięcie 15 sekund oraz czas
alarmu włamanie (tajmer WŁAMANIE) 30 sekund.

2.5. Włącz opcję Blokada dostępu gdy czytnik uzbrojony.
2.6. Zapoznaj się z obsługą i działaniem zamka szyfrowego czytając następujące rozdziały:

5.2. PRZYZNAWANIE DOSTĘPU (strona 16),
5.4. TRYBY UZBROJENIA (strona 17),
Przezbrajanie przez użytkownika TOGGLE (strona 17),
5.5. FUNKCJA DZWONEK (strona 20),
5.8. ALARM DRZWI (strona 21),
5.10. ALARM WŁAMANIE (strona 22).

2.7. Sprawdź działanie systemu według wskazówek nauczyciela.
2.8. Przeprogramuj  linię  wejściową  pełniącą  funkcję  Alarm Włamanie tak,  aby  realizowała

funkcję Alarm Drzwi i sprawdź reakcję systemu na alarmy wywoływane przez drzwi.



Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Połącz układ zamka szyfrowego Roger PRT64-EM zgodnie ze schematem zamieszczonym
w instrukcji ćwiczeniowej (dzwonek połącz poprzez przekaźnik).

 Korzystając z pinów: 123 (MASTER) i 456 (INSTALER) zaprogramuj linie wejściowe zamka
tak, aby pełniły funkcje zgodne ze schematem (czujnika otwarcia i przycisku wyjścia) oraz
odpowiednią linię wyjściową, by pełniła funkcję dzwonka, a także użytkownika typu Normal
ID=010, PIN=0077 posługującego się kartą zbliżeniową.


