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AN-14
SA850 til 3 døre
Brugere kan åbne 1, 2 eller 3 døre med deres koder.
Denne option virker fra og med version
3.04.
3-dørs mode aktiveres med PC
programmet (Version 2.03.10 el. nyere)
eller ved at sætte funktion 34
”Forbikobler funktion” til 8 (+øvrige
options)
Tildeling af døre til brugerkoder foregår
ved at sætte ”antal” til:
1 for dør 1, Gul ledning
2 for dør 2, Grøn ledning, (var klokke udgang)
4 for dør 3, Lilla ledning, (var overfalds udgang)

eller en sum af 1,2,4.
Eks: P12345678 01 1234 5  vil
oprette koden 1234 på plads 01 og virke
til dør 1 og 3 (fordi 1+4=5).
Tastaturet indikerer adgang (normalt gul
led) hvis en eller flere døre er åbne.
I ADK timer mode:
Hvis bruger 2 taster sin kode i brugers 1’s
ADK-tid, åbnes bruger 2’s døre og ADKtiden for bruger 1 forlænges.
I ADK on/off mode:
Hvis en eller flere af brugerens døre er
åben og koden tastes låses alle denne
brugers døre ellers åbnes brugerens
dør/døre.
OBS: Dette skal man være opmærksom
på hvis en dør ”deles” af flere brugere.
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Eks.:
Bruger 1: Tildeles dør 1 og 2
Bruger 2: Tildeles dør 2 og 3
Hvis bruger 1 åbner dør 2 + 3 så vil
bruger 2 låse dør 2 når han bruger sin
kode første gang og derefter låse dør 2
og 3 op anden gang han bruger sin kode.
Normaltidsåben:
Hvis en eller flere af brugerens døre er
åbne og koden tastes vil tastaturet vente
på et P for at ophæve normaltidsåben
åbningen. Hvis der tastes P låses alle
døre.
Hvis ingen af brugerens døre er åbne vil
de blive låst op og forblive åbne i
normaltidsåben perioden.
Når perioden udløber låses alle døre.
OBS: Normaltidsåben og adgangstid = 0
bør IKKE benyttes samtidigt.
Ved brug af 3-dørs mode gælder:
1. Antals begrænsning på brugerkoder
kan ikke bruges.
2. Overfaldskode kan ikke bruges
3. Klokke funktion/udgang kan ikke
bruges.
4. Alarm ved tvangsåbning af dør kan
ikke bruges.
5. De 3 døre bruger samme polaritet og
adgangs tid.
6. Udtryk åbner alle døre.

