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Program ćwiczenia.

U
1. Wykonanie instalacji kontroli dostępu jednego Przejścia.

1.1. Wykonaj  połączenia  modułu  kontrolera  przejścia  ACCO-KP-PS  z  elementami  systemu
kontroli  dostępu takimi jak: urządzenia identyfikujące użytkowników w postaci klawiatury
z czytnikiem  kart  zbliżeniowych  ACCO-SCR-BG,  czujnik  kontrolujący  stan  przejścia
w postaci przekaźnika kontaktronowego. Aby prawidłowo wykonać połączenia wykorzystaj
rysunek modułu ze strony 5 instrukcji oraz wskazówki zawarte w kolejnych podpunktach.

Podłączenie przewodów klawiatury ACCO-SCR-BG do zacisków modułu.

Przewód koloru żółtego jest wyprowadzony z wyjścia klawiatury sterowanego przyciskiem dzwonka.
Naciśnięcie przycisku powoduje zwarcie wyjścia do masy.
Przycisk  dzwonka  terminala  A  (kontrolującego  wejście)  można  wykorzystać  do  aktywacji
zewnętrznego dzwonka podłączając żółty przewód do jednego z wejść modułu oraz definiując to
wejście jako „Sygnał dzwonka”. 

Przycisk dzwonka terminala B (kontrolującego wyjście) można wykorzystać do otwierania drzwi bez
autoryzacji podłączając żółty przewód do jednego z wejść modułu oraz definiując to wejście jako
„Przycisk otwarcia”.

Podłączenie czujnika kontroli przejścia.
Przekaźnik  kontaktronowy  wykorzystywany  do  kontroli  stanu  drzwi  powinien  być  połączony  do
jednego z wejść i  masy (COM) oraz zdefiniować to wejście jako  „Czujnik otwarcia drzwi”.  Przed
podłączeniem ustalić za pomocą omomierza rodzaj styku kontaktronu w stanie zamkniętych drzwi:
NO (normally open) normalnie otwarty
NC (normally closed) normalnie zamknięty

Podłączenie obwodu sabotażowego.
Do  zacisków  ITMP  i  COM  należy  podłączyć  styk  sabotażowy  typu  NC  obudowy  modułu.
W przypadku rezygnacji z ochrony antysabotażowej obudowy modułu, należy połączyć zacisk ITMP
z masą (COM).

1.2. Podłączenie zamka elektromagnetycznego (elektrozaczepu).
Obwód  zasilania  elektrozaczepu  należy  podłączyć  do  wyjścia  przekaźnikowego  modułu  tak,
aby w stanie aktywnym cewka elektrozaczepu była dołączana do zasilania przez przekaźnik.  Do
zasilania  elektrozaczepu  wykorzystujemy  napięcie  12  V  z  modułu  kontrolera  przejścia  dostępne
między zaciskami +12V i COM.
Opis zacisków wyjścia przekaźnikowego:
C – zacisk wspólny wyjścia przekaźnikowego,
NO – zacisk normalnie odcięty od zacisku wspólnego wyjścia przekaźnikowego. W stanie aktywnym
zwierany z zaciskiem wspólnym,
NC – zacisk normalnie zwarty z zaciskiem wspólnym wyjścia przekaźnikowego. W stanie aktywnym
rozwierany.



2. Uruchomienie i programowanie systemu kontroli dostępu.

2.1. Na podstawie sprawdzenia połączeń przewodów do poszczególnych wejść centrali kontroli
dostępu i informacji zawartych w punkcie 1.1 wypełnij poniższą tabelę:

Wejście Funkcja wejścia Typ wejścia NO lub NC

Wejście 0…

Wejście 0…

Wejście 0…

2.2. Do zacisków portu RS-485 modułu (A i B) podłącz kabel do programowania, natomiast
wtyk  DB-9  podłącz  do  konwertera  ACCO-USB.  Połącz  konwerter  z  komputerem  za
pomocą kabla USB.

2.3. Po podłączeniu wszystkich elementów systemu należy w odpowiedniej kolejności załączyć
zasilanie. Najpierw podłączamy zasilanie awaryjne z akumulatora (moduł nie uruchomi się
jeszcze),  następnie  zamykamy obudowę,  a  dopiero  potem załączamy napięcie  230  V.
W przypadku konieczności dokonania zmian w połączeniach, należy całkowicie odłączyć
zasilanie w odwrotnej kolejności: najpierw 230 V, potem akumulator.

2.4. Uruchom komputer,  a  następnie  program ACCO-SOFT-LT (jeżeli  istnieje  taka potrzeba
zainstaluj  oprogramowanie)  i  zaloguj  się  używając  loginu  satel i  hasła  administratora
12345.

2.5. Sprawdź  w  Menadżerze  urządzeń komputera,  numer  utworzonego  dla  konwertera
wirtualnego portu COM (USB serial port), za pośrednictwem którego odbywać się będzie
komunikacja (jeżeli nie istnieje port konwertera RS-485, zainstaluj odpowiedni sterownik).

2.6. W menu Plik programu należy utworzyć nowy plik konfiguracyjny zgodnie z informacjami
na stronie 28 instrukcji. W polu  „Numer portu RS” wpisz określony w punkcie 2.5 numer
portu COM.

2.7. Następnie należy kliknąć przycisk Moduł i w oknie Lista modułów kliknąć przycisk Dodaj
moduł oraz wracając do paska menu programu zainicjować połączenie z modułem klikając
przycisk COM X (X – numer portu).

2.8. Aby nawiązać komunikację (odczyt i zapis danych) należy zarejestrować moduł za pomocą
funkcji Rejestruj moduł w menu Moduł.

2.9. Należy  teraz  odpowiednio  zaprogramować  używane  w systemie  wejścia  na  podstawie
tabeli wypełnionej w punkcie 2.1 oraz ustawić czas na wejście (otwarcie elektrozaczepu)
równy 10 sekund.

2.10. Zaznacz opcje „Kontroluj obecność terminala” oraz „Anti Passback”.
2.11. Zapisz zmiany do pamięci  modułu i  sprawdź poprawność działania zaprogramowanych

funkcji używając do przejścia konta administratora z kodem 12345.
2.12. Podłącz do konwertera czytnik kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ, a następnie dodaj dla

użytkownika Administrator elektroniczną kartę dostępu.
2.13. Po zaprogramowaniu modułu w wymagany sposób, sprawdź działanie kontroli dostępu.
2.14. Zaproponuj  sposób  zaprogramowania  modułu  tak,  aby  uniemożliwić  wejście  osobie

próbującej otworzyć drzwi tuż po ich zamknięciu.
2.15. Po zaprogramowaniu modułu w wymagany sposób, sprawdź działanie kontroli dostępu.
2.16. Do wyjścia OUT1 podłącz obwód zasilania cewki dodatkowego przekaźnika sterującego

zewnętrznym dzwonkiem zgodnie z poniższym schematem. Wyjście OUT1 zdefiniuj jako
„Sygnał dzwonka”, zaprogramuj czas działania wyjścia na 5 s. Sprawdź działanie systemu.



3. Dodawanie  nowych  użytkowników  i  kart  dostępu  dla
użytkowników.

3.1. Na podstawie informacji na stronach 36 - 37 dodaj użytkownika o wzorze ustawień „Opcje
domyślne” z czterocyfrowym kodem dostępu wygenerowanym losowo bez konieczności
zmiany kodu po pierwszym logowaniu. Dodaj utworzonemu użytkownikowi brelok.

3.2. W zakładce  „Moduły” określ uprawnienia (możliwość zmiany hasła oraz limit wejść – 5)
oraz  przypisz  do  utworzonego  wcześniej  harmonogramu  o  nazwie  „Dni  robocze”
uprawniającego do wejścia tylko w dni  robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Zapisz
użytkownika do modułu.

3.3. Sprawdź możliwość przejścia nowego użytkownika za pomocą kodu.
3.4. Sprawdź możliwość przejścia obu użytkowników za pomocą transponderów pasywnych

(karty i breloka).
3.5. W harmonogramie  „Dni robocze” utwórz wyjątek dostępu w dniu wykonywania ćwiczenia

i sprawdź możliwość wejścia dodanego użytkownika.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Do  modułu  kontrolera  systemu  kontroli  dostępu  przejścia  przyłącz  czujnik  stanu  drzwi
i elektrozaczep oraz połącz kontroler z komputerem za pomocą konwertera RS-485/USB
wraz z dodatkowym czytnikiem kart.

 Zaprogramuj  moduł  za  pomocą  programu  ACCO-LT na  komputerze  tak,  aby  umożliwić
otwieranie drzwi za pomocą kodu administratora (12345). Przycisk dzwonka na klawiaturze
wejściowej nie powinien wywoływać żadnego działania, a przycisk dzwonka na klawiaturze
wyjściowej umożliwiać otwieranie drzwi.

 Dokonaj  niezbędnych  połączeń  i  konfiguracji  w  oprogramowaniu,  aby  możliwe  było
uruchomienie gongu za pomocą przycisku dzwonka na klawiaturze wejściowej.

 Przyjmij do systemu nowego użytkownika z możliwością otwierania drzwi za pomocą karty
lub breloka. W harmonogramie  użytkownika  utwórz wyjątek dostępu w dniu wykonywania
ćwiczenia.


