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APPLICATION NOTE

AN-09

SA850 / SA600 manuel-åben med prox til udstillingsmontre
m.m..
Højere sikkerhed for guldsmede, urmagere, telebutikker m.fl. med prox-styret
udstillingsmontre.
SA850-A30, SA850-A40 og SA600-A1 kan anvendes til styring af lås på udstillingsmontre
og andet, hvor åben-tiden ønskes styret manuelt med en proxbrik/kort således at montren
automatisk lukkes/låses når proxbrikken/kortet fjernes fra læseren. Dette sikrer en
bekvem, sikker og diskret aflåsning når ekspedienten forlader montren.
Vælges SA850-A30 kan oprettelse/nedlæggelse af prox ske direkte fra tastaturet men
tastaturet har derudover ikke nogen anvendelse.
SA850-A40 og SA600-A1 er proxlæsere uden tastatur, hvilket indebærer at
proxbrikker/kort administreres fra en PC med et af KeyLink+ programmerne.

RØD

8-24VDC

SORT

SA850-A30
SA850-A40
SA600-A1

0V

EL-LÅS
GUL
(se tekst)
HVID

Tilkobling sker ganske enkelt som vist på ovenstående diagram. Husk spærredioden hen
over låsen – f.eks. 1N4001.
Proxlæseren skal konfigureres før den ønskede funktion opnås…
Følgende værdier skal sættes:
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a) Adgangstid = 999 (sekunder). Dette er en specialfunktion der aktiverer
”manuel tid”.
b) Buzzer slås fra.
c) Lysdioder sættes til rød for lukket og grøn for åben.
d) Vælg ”Kun Prox” ved adgangsprofiler.
e) Fastlæg evt. maksimal tid låsen må være åben.
Konfigurationen kan foretages på 3 forskellige måder:
Enkeltvis funktionsopsætning
Adgangstid:
Buzzer og LED’s:
”Kun Prox”:
Max åben:

P
P
P
P

[s]
[s]
[s]
[s]

P 33
P 36
P 32
P 35

999 P
0010 0010 1000 P
333 P
600 P (f.eks. 600 sekunder)

Med [s] forstås teknikerkoden. Denne er ab fabrik 09876543.
Ved anvendelse af SA850 konfigurationsgenerator og indtastning
Konfigurationsgeneratoren findes på (http://www.keyseven.com/dk/memberzone/sa850_konf_generator.htm).
Indtastes ovenstående værdier fremkommer følgende konfigurationsstreng:
P XXXXXXXX P 99 600 999 0 0010 0010 1000 333 1001 005 003 4 009 2501 P

Med XXXXXXXX forstås teknikerkoden. Denne er ab fabrik 09876543. Tastesekvensen
indeholder alle nødvendige parametre.
Ved brug af PC med KeyLink+ TECH
Konfiguration v.h.a. PC-programmet KeyLink+ TECH er meget nemt men forudsætter
brugen af interfacet SA110 eller SA110USB. Læse mere herom på www.keyseven.com.
Max åben
Det er muligt at fastlægge den tid låsen maksimalt må være åben uanset hvor lang tid
proxbrikken holdes foran læseren. Dette gøre med forbikobler-tiden. Ønskes derimod
ingen maksimal tid skal status-ledningen (hvid) lægges til 0V (sort).
Oprettelse af brugere
P [b] [yy] [k] 
hvor b=masterkode (8 cifre), yy=plads og k=prox kort holdes til læseren.
Nedlæggelse af bruger
P [b] [yy] 0 
Bemærk – normaltidsåben-funktionen kan ikke anvendes når man vælger manuel-åben.
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