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Eιζαγωγή 

Τα απηόλνκα ΚΙΤ ηεο ζεηξάο SDC66 επηηξέπνπλ 

ηνλ έιεγρν πξόζβαζεο ζε 1 πόξηα / είζνδν, κε 

ηε ρξήζε θαξηώλ ή κπξειόθ εγγύηεηαο (Prox-

keys). Φξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ζέιεη θαλείο λα 

απμήζεη ηελ αζθάιεηα ελόο ρώξνπ, 

πεξηνξίδνληαο ηελ πξόζβαζε ζε νξηζκέλν 

αξηζκό αηόκσλ θαη ηαπηνρξόλσο λα κελ ηνπο 

επηβαξύλεη κε πνιιά παξαδνζηαθνύ ηύπνπ 

θιεηδηά. Τέηνηεο εθαξκνγέο απαληώληαη ζε 

δεκόζηνπο ρώξνπο, γξαθεία, ζρνιεία, 

θαηαζηήκαηα αιιά θαη λνζνθνκεία, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πξόζβαζεο ζε πύιεο, δσκάηηα πξνζσπηθνύ, ρώξνπο 

αξρείσλ, ηνπαιέηεο θαη απνζήθεο. Τα ΚΙΤ SDC66 ρξεζηκνπνηνύληαη 

επίζεο ζε θαηνηθίεο γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε από ηνπο θαηνίθνπο. 

Σεκεηώλεηαη πάλησο όηη ΓΔΝ απνηεινύλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο. Τα ΚΙΤ SDC66 ζρεδηάζηεθαλ γηα εύθνιε 

ηνπνζέηεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηόζν από επαγγεικαηίεο εγθαηαζηάηεο 

όζν θαη από εξαζηηέρλεο ρξήζηεο.  Οη ζπζθεπέο είλαη θαηάιιειεο ηόζν 

γηα εζσηεξηθό όζν θαη γηα εμσηεξηθό ρώξν. 

  

 

Υαπακηηπιζηικά 

 Αλαγλώξηζε ρξήζηε κε θάξηα ή κπξειόθ εγγύηεηαο proximity 

(Prox-keys) 

 Γπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ έσο θαη 120 θαξηώλ 

 Δύθνιε επηιεθηηθή εγγξαθή θαη δηαγξαθή θαξηώλ 

 Υπνζηεξίδεη Δπαθή Πόξηαο (θππξί) θαη Μπνπηόλ Δμόδνπ 

 Γηαζέηεη ζήκα εηδνπνίεζεο αλνηθηήο πόξηαο 

 Γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε 

 12V DC/AC ηξνθνδνζία 

 Πξνζηαζία από παξαβίαζε κε ζύλδεζε ζε ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ 

(tamper) 

 

ςνδεζμολογία 1 – Ελάσιζηερ ζςνδέζειρ 

Σην δηάγξακκα 1 (Fig 1) απεηθνλίδνληαη νη ειάρηζηεο ζπλδέζεηο πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ΚΙΤ SDC66: αξθεί λα ζπλδεζεί 

ηξνθνδνζία θαη θππξί θαη ην KIT SDC66 είλαη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία. 

Δπίζεο, απαηηείηαη ην βξαρπθύθισκα κεηαμύ ησλ επαθώλ IN1 & GND 

ώζηε λα κελ ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο αλνηθηήο πόξηαο.  

Τν ΚΙΤ SDC66 παξαδίδεηαη καδί κε 5 κπξειόθ εγγύηεηαο (proximity) 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από 5 ρξήζηεο. Όηαλ έλα από ηα 5 απηά 

κπξειόθ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ θαξηαλαγλώζηε, ην θππξί ζα 

ελεξγνπνηεζεί γηα πεξίπνπ 2s. 

ςνδεζμολογία 2 – Όλερ οι ζςνδέζειρ 

Σην δηάγξακκα 2 (Fig 2) απεηθνλίδνληαη όιεο νη δπλαηέο ζπλδέζεηο 

πνπ επηηξέπεη έλα ΚΙΤ SDC66 θαη πεξηιακβάλνπλ: Μποςηόν εξόδος, 

ειπήνα ςναγεπμος θαη Επαθή Πόπηαρ. Σεκεηώλεηαη πσο νη 

ζπλδέζεηο απηέο είλαη πξναηξεηηθέο θαη δελ απαηηείηαη λα ζπλδεζνύλ 

όιεο. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο ζπλδέζεηο 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζαο εμππεξεηνύλ.Όκνηα κε πξνεγνπκέλσο, 

όηαλ έλα από ηα 5 κπξειόθ ηνπ ΚΙΤ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

θαξηαλαγλώζηε, ην θππξί ζα ελεξγνπνηεζεί γηα πεξίπνπ 2s. 

Πεπιγπαθή ςλικών ζςζηήμαηορ 

Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 

Τν ΚΙΤ SDC66 πεξηιακβάλεη κεηαζρεκαηηζηή AC 220V - 12V/20VA o 

νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηξνθνδνζία ηόζν ηνπ 

θαξηαλαγλώζηε SDC66 όζν θαη ηνπ κεραληζκνύ απειεπζέξσζεο ηεο 

πόξηαο (θππξί). Σεκεηώλεηαη πάλησο όηη ην κέγηζην ξεύκα πνπ κπνξεί 

λα δηαξξέεη ηνλ κεηαζρεκαηηζηή είλαη 1.5A. Αλ ε εθαξκνγή ην 

απαηηεί, ην ΚΙΤ SDC66 κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί από ηζρπξόηεξν 

κεηαζρεκαηηζηή, κέζα όκσο ζηα όξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ηέινο 

ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ.  

Δπίζεο, ην ΚΙΤ κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί θαη κε 12VDC από 

ηξνθνδνηηθό θαη κπαηαξία, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπήο ξεύκαηνο. Σε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε αθνινπζείηαη ην δηάγξακκα 3 (Fig.3). ΠΡΟΟΥΗ ζηε 

γεθύξσζε ησλ επαθώλ GND & (- 12V). 

Σημείωζη: Ο κεηαζρεκαηηζηήο 12V/20VA ηνπ ΚΙΣ, έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα λα ρσξάεη κέζα ζε standard επξσπατθό εληνηρηδόκελν ζηξνγγπιό 

ειεθηξνινγηθό θνπηί, πίζσ από ηνλ θαξηαλαγλώζηε. Η εγθαηάζηαζε 

απηή επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ε ηνπνζέηεζε εμαζθαιίδεη όηη δελ ζα 

πεξάζνπλ λεξά ή άιια πγξά ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή. Γεληθά, είλαη 

επζύλε ηνπ εγθαηαζηάηε λα πξνζέμεη ώζηε ε ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ 

λα κελ επηηξέςεη βξαρπθπθιώκαηα. 

Κλειδαπιά πόπηαρ – κςππί / ηλεκηπομαγνήηηρ 

Οη ζπλεζέζηεξνη κεραληζκνί αζθάιηζεο θαη απαζθάιηζεο ζπξώλ είλαη 

ηα θππξί θαη νη ειεθηξνκαγλήηεο. Παξόινπ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε 

εληειώο αληίζεηε ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε (ην θππξί απαηηεί θιεηζηό 

θύθισκα γηα λα απαζθαιίζεη ηελ πόξηα, ελώ ν ειεθηξνκαγλήηεο 

αλνηθηό), θαη νη δύν κεραληζκνί έρνπλ επαγσγηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα 

λα κελ επεξεάδνπλ ηνλ θαξηαλαγλώζηε SDC66 θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο δηόδνπ εκηαγσγνύ (D1 ζηα 

δηαγξάκκαηα) όζν πην θνληά γίλεηαη ζηνλ κεραληζκό απαζθάιηζεο ηεο 

πόξηαο. 

 

Σημείωζη: ζε όια ηα δηαγξάκκαηα ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην παξάδεηγκα ζύλδεζεο θππξί. ηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο ειεθηξνκαγλήηε, ε ζύλδεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ επαθή 

NC αληί ηεο ΝΟ. Οη ππόινηπεο ζπλδέζεηο παξακέλνπλ αθξηβώο ίδηεο. Η 

επαθή AUX2 είλαη πάληα ε COMMON ηνπ ξειέ. 

Επαθή Πόπηαρ 

Η πξναηξεηηθή επαθή πόξηαο, ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα 

ειέγρνπκε αλ ε πόξηα έρεη κείλεη αλνηρηή, ώζηε λα ερεί θάπνηνο 

ζπλαγεξκόο. H επαθή πόξηαο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε, όηαλ ε πόξηα είλαη θιεηζηή, ην θύθισκα ηεο πόξηαο λα είλαη 

επίζεο θιεηζηό (βξαρπθύθισκα). Η επαθή πόξηαο ζπλδέεηαη ζηηο 

επαθέο GND θαη IN1 ηνπ SDC66. Αλ ε επαθή πόξηαο ΓΔΝ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ηόηε νη επαθέο GND θαη IN1 πξέπεη λα 

βξαρπθπθιώλνληαη. 

Μποςηόν Εξόδος 

Τν κπνπηόλ εμόδνπ απειεπζεξώλεη ηελ πόξηα ζαλ λα είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα θάξηα πξνζέγγηζεο θαη κάιηζηα γηα ηνλ ίδην 

ρξόλν. Φξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ έμνδό καο από ηνλ 

ειεγρόκελν ρώξν. Τν κπνπηόλ εμόδνπ ζπλδέεηαη ζηηο επαθέο GND θαη 

IN2 ηνπ SDC66 θαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία νη επαθέο ηνπ είλαη 

αλνηθηέο.  

 

 

 

SDC66 
Αςηόνομο ΚΙΣ ελέγσος ππόζβαζηρ  

με κάπηερ proximity 
 

Firmware version fv1.02.35 

Document version: Rev.E 
 

 
 

 

Σπλδεζκνινγία 1 – ειάρηζηεο ζπλδέζεηο 

Σπλδεζκνινγία 2 – όιεο νη ζπλδέζεηο 



SDC66 Insts Manual rev E GR version 02_2011version 02_2011                   2011-02-15 

2 

 

 

εκείσζε: ε θαηαλάισζε ξεύκαηνο ηνπ SDC66 ζε ιεηηνπξγία είλαη 

ρακειή (πεξίπνπ 50 mA) αιιά γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαηάιιεινπ 

ηξνθνδνηηθνύ ή κεηαζρεκαηηζηή ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη 

νη θαηαλαιώζεηο από ην θππξί, ηνλ ειεθηξνκαγλήηε θαη ηε ζεηξήλα 

ζπλαγεξκνύ (αλ έρνπλ ζπλδεζεί). ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο είλαη 

πηζαλό λα απαηηείηαη κεγαιύηεξε πεγή ηξνθνδνζίαο. 

ειπήνα ςναγεπμού (ή άλλη διαηάξη ειδοποίηζηρ) 

Σπλδένληαο κηα ζεηξήλα ή άιιε δηάηαμε εηδνπνίεζεο, κπνξνύκε λα 

έρνπκε εηδνπνίεζε όηαλ α) ε πόξηα αλνίμεη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

θάξηα έλνο εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε, β) ε πόξηα αλνίμεη ρσξίο λα 

παηεζεί ην κπνπηόλ εμόδνπ ή γ) όηαλ ε πόξηα κείλεη αλνηθηή γηα 

πεξηζζόηεξν ρξόλν από έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν Entry Time. 

Δθόζνλ ε δηάηαμε εηδνπνίεζεο ιεηηνπξγεί κε ηάζε 12VDC θαη ξεύκα 

κέρξη 0.5A, ηόηε κπνξεί λα ζπλδεζεί απεπζείαο  ζηηο επαθέο AUX1 θαη 

OUT1 ηνπ SDC66. Η εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ζηακαηά όηαλ γίλεη reset 

ζην SDC66 ή όηαλ αλαγλσξηζηεί έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο. 

Πποζηαζία από παπαβίαζη 

Η επαθή-κπνπηόλ πξνζηαζίαο από παξαβίαζε (S1-tamper) 

πξνζηαηεύεη ην SDC66 από πξνζπάζεηα αλνίγκαηόο ηνπ, ή 

απνθόιιεζεο από ην ζεκείν εγθαηάζηαζεο. Φξεζηκνπνηεί ηηο βηδσηέο 

επαθέο TMP1 θαη TMP2 νη νπνίεο θαη πξέπεη λα ζπλδεζνύλ πάλσ ζε 

θαηάιιειν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. 

Ππογπαμμαηιζμόρ 

Κάζε SDC66 είλαη εξγνζηαζηαθά πξνγξακκαηηζκέλν ώζηε λα 

ιεηηνπξγεί θαη λα αλαγσξίδεη ηα κπξειόθ εγγύηεηαο (Prox-keys) πνπ 

πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηε ζπζθεπαζία. Σε πνιιέο εθαξκνγέο δελ ζα 

ρξεηαζηεί λα γίλνπλ πξόζζεηνη πξνγξακκαηηζκνί ή ξπζκίζεηο. Βέβαηα, 

κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ πεξηζζόηεξα κπξειόθ ή θάξηεο εγγύηεηαο 

θαζώο θαη λα ξπζκηζηνύλ άιιεο παξάκεηξνη, όπσο ν ρξόλνο 

αλνίγκαηνο ηεο πόξηαο ή ν ρξόλνο εηδνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ. 

Αθνινπζνύλ νδεγίεο γηα ηηο ξπζκίζεηο απηέο.  

Σημείωζη 1: όηαλ γίλεη κηα ιάζνο ξύζκηζε ή πξνγξακκαηηζκόο, ην 

SDC66 καο εηδνπνηεί κε ηε θσηεηλή έλδεημε STATUS LED   λα 

αλαβνζβήλεη θόθθηλε / πξάζηλε ζπλερόκελα. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεη επαλαθνξά ξπζκίζεσλ (Memory Reset), 

όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα ησλ νδεγηώλ. 

Σημείωζη 2: γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ SDC66 απαηηείηαη κηα 

θύξηα θάξηα (MASTER card). Η θύξηα θάξηα πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπ ΚΙΣ SDC66. Αλ απηή ραζεί ή θαηαζηξαθεί, κηα λέα 

θύξηα θάξηα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί, αθνινπζώληαο ηα βήκαηα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ νδεγηώλ (δηαδηθαζία Memory 

Reset). 

Πποζθέηονηαρ κάπηερ ή μππελόκ εγγύηηηαρ 

 Πεξάζηε 2 δηαδνρηθέο θνξέο ηελ MASTER θάξηα κπξνζηά από ηνλ 

αλαγλώζηε SDC66. Η θσηεηλή έλδεημε STATUS LED   ζα γίλεη 

πξάζηλε θαη κεηά από 6 δεπηεξόιεπηα ζα αλάςεη θαη ε πνξηνθαιί 

θσηεηλή έλδεημε SYSTEM LED  . 

 Πιεζηάζηε ηελ θάξηα ή ην κπξειόθ εγγύηεηαο  πνπ ζέιεηε λα 

πξνζζέζεηε, θνληά ζην SDC66 θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα αθνπζηεί 

έλα ηξηπιό ερεηηθό ζήκα πνπ επηβεβαηώλεη όηη ε θάξηα ή ην 

κπξειόθ έρεη γίλεη δεθηό (εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο). 

 Δπαλαιάβεηε ην πξνεγνύκελν βήκα γηα όζεο θάξηεο ή κπξειόθ 

ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζην SDC66.  

 Όηαλ πξνγξακκαηίζεηε όζεο θάξηεο ή κπξειόθ επηζπκείηε, 

πεξηκέλεηε πεξίπνπ 15 δεπηεξόιεπηα, ώζηε ν SDC66 λα εμέιζεη 

από ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα επαλέιζεη ζε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο / αλακνλήο (ε θσηεηλή έλδεημε STATUS 

LED  ζα μαλαγίλεη θόθθηλε). 

 Διέγμηε όηη νη λέεο θάξηεο ή ηα λέα κπξειόθ αλνίγνπλ θαλνληθά 

ηελ πόξηα. 

Σημείωζη 3: o SDC66 δέρεηαη κέρξη 120 εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο (θάξηεο ή κπξειόθ). Κάζε πξνζπάζεηα πξνγξακκαηηζκνύ 

πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ δελ ζα γίλεη δεθηή από ηνλ SDC66 θαη ζα 

ερήζεη κήλπκα ιάζνπο (καθξύ ζπλερόκελν ερεηηθό ζήκα). 

Σημείωζη 4: αλ πξνζπαζήζεηε λα πξνγξακκαηίζεηε κηα ήδε 

πξνγξακκαηηζκέλε θάξηα ή κπξειόθ, ν SDC66 ζα δώζεη κήλπκα 

ζθάικαηνο (καθξύ ζπλερόκελν ερεηηθό ζήκα) θαη ζα εμέιζεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ.  

Αθαιπώνηαρ κάπηερ ή μππελόκ εγγύηηηαρ 

 Πεξάζηε 3 δηαδνρηθέο θνξέο ηελ MASTER θάξηα κπξνζηά από ηνλ 

αλαγλώζηε SDC66 . Η θσηεηλή έλδεημε STATUS LED  ζα γίλεη 

πξάζηλε θαη κεηά από 6 δεπηεξόιεπηα, ζα αλάςεη αξρίζεη λα 

αλαβνζβήλεη ε πνξηνθαιί θσηεηλή έλδεημε SYSTEM LED  . 

 Πιεζηάζηε θαη θξαηήζηε ηελ θάξηα ή ην κπξειόθ εγγύηεηαο πνπ 

ζέιεηε λα δηαγξάςεηε, θνληά ζην SDC66 θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα 

αθνπζηεί έλα ηξηπιό ερεηηθό ζήκα πνπ επηβεβαηώλεη όηη ε θάξηα ή 

ην κπξειόθ έρεη δηαγξαθεί.  

 Δπαλαιάβεηε ην πξνεγνύκελν βήκα γηα όζεο θάξηεο ή κπξειόθ 

ζέιεηε λα δηαγξάςεηε.  

 Όηαλ αθαηξέζεηε όζεο θάξηεο ή κπξειόθ επηζπκείηε, πεξηκέλεηε 

πεξίπνπ 15 δεπηεξόιεπηα, ώζηε ν SDC66 λα εμέιζεη από ηελ 

θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο / αλακνλήο (ε θσηεηλή έλδεημε SYSTEM LED   ζα 

μαλαγίλεη θόθθηλε). 

 Διέγμηε όηη νη θάξηεο ή ηα κπξειόθ έρνπλ δηαγξαθεί κε επηηπρία, 

νπόηε δελ αλνίγνπλ ηελ πόξηα.  

Σημείωζη 5: Αλ πξνζπαζήζεηε λα αθαηξέζεηε κηα θάξηα ή έλα 

κπξειόθ πνπ δελ είρε πξνεγνύκελα πξνγξακκαηηζηεί, ν  SDC66 ζα 

δώζεη κήλπκα ζθάικαηνο (καθξύ ζπλερόκελν ερεηηθό ζήκα) θαη ζα 

εμέιζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ.  

Σημείωζη 6: Αλ έρεη ραζεί κηα θάξηα ή έλα κπξειόθ δελ κπνξείηε λα 

ηελ αθαηξέζεηε κόλε ηεο. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηε ηελ επόκελε δηαδηθαζία ώζηε λα αθαηξέζεηε όιεο ηηο 

θάξηεο ή ηα κπξειόθ θαη ζηε ζπλέρεηα λα μαλαπξνγξακκαηίζεηε ηηο 

θάξηεο ή ηα κπξειόθ πνπ έρνπλ απνκείλεη θαζώο θαη θάπνηα λέα. 

Αθαιπώνηαρ όλερ ηιρ κάπηερ ή ηα μππελόκ εγγύηηηαρ  

 Πεξάζηε 4 δηαδνρηθέο θνξέο ηελ MASTER θάξηα κπξνζηά από ηνλ 

αλαγλώζηε SDC66. Η θσηεηλή έλδεημε STATUS LED  ζα αλάςεη 

πξάζηλε θαη κεηά από 6 δεπηεξόιεπηα, νη θσηεηλέο ελδείμεηο SYS-

TEM LED  θαη STATUS LED  ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. 

 Θα αθνπζηεί έλα δηπιό ερεηηθό ζήκα.  

 Όηαλ νη θσηεηλέο ελδείμεηο STATUS LED  θαη SYSTEM LED  

μαλαξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ, πιεζηάζηε ηελ MASTER θάξηα 

θνληά ζηνλ SDC66 θαη θξαηήζηε ηελ εθεί κέρξη ζηνλ SDC66 

αθνπζηνύλ ζπλερόκελνη ερεηηθνί ηόλνη γηα πεξίπνπ 5 

δεπηεξόιεπηα. Μεηά απνκαθξύλεηε ηελ MASTER θάξηα. 

 Όιεο νη θάξηεο θαη ηα κπξειόθ εγγύηεηαο έρνπλ πιένλ δηαγξαθεί 

θαη ν θαξηαλαγλώζηεο εμέξρεηαη από ηελ θαηάζηαζε 

πξνγξακκαηηζκνύ (αθνύγεηαη ηξηπιό ερεηηθό ζήκα) θαη 

επαλέξρεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο / αλακνλήο. Η MASTER 

θάξηα παξακέλεη πξνγξακκαηηζκέλε. 

Ρύθμιζη σπόνος ανοίγμαηορ ηηρ πόπηαρ 

Η ξύζκηζε απηή αθνξά ηνλ ρξόλν πνπ ζα παξακέλεη αλνηρηή ε πόξηα, 

όηαλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θάξηα ηνπ ή ην κπξειόθ ηνπ έλαο 

εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο ή παηεζεί ην κπνπηόλ εμόδνπ. 

 Αλνίμηε ην πιαζηηθό θέιπθνο ηνπ SDC66 ώζηε λα έρεηε πξόζβαζε 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαθέηα. 

 Πεξάζηε 2 δηαδνρηθέο θνξέο ηελ MASTER θάξηα κπξνζηά από ηνλ 

αλαγλώζηε SDC66. H θσηεηλή έλδεημε STATUS LED  ζα γίλεη 

πξάζηλε θαη κεηά από 6 δεπηεξόιεπηα, ε θσηεηλή έλδεημε SYSTEM 

LED  ζα γίλεη πνξηνθαιί. 

 Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην κπνπηόλ S2 (πάλσ ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαθέηα) γηα όζν ρξόλν ζέιεηε λα απειεπζεξώλεηαη 

ε πόξηα. Όζε ώξα θξαηάηε παηεκέλν ην κπνπηόλ S2, ν 

αλαγλώζηεο SDC66 παξάγεη έλα ερεηηθό ζήκα θάζε 

δεπηεξόιεπην. Ο ειάρηζηνο ρξόλνο απειεπζέξσζεο ηεο πόξηαο 

είλαη 2 δεπηεξόιεπηα. 

 Αθήζηε ην κπνπηόλ S2. Ο αλαγλώζηεο SDC66 επαλέξρεηαη ζε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο / αλακνλήο. 

Ρύθμιζη σπόνος ειδοποίηζηρ ανοικηήρ πόπηαρ 

Η ξύζκηζε απηή αθνξά ηε δηάξθεηα εηδνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν SDC66 αλαγλσξίζεη όηη ε πόξηα έρεη κείλεη αλνηρηή ή παξαβηαζηεί.  

 Αλνίμηε ην πιαζηηθό θέιπθνο ηνπ SDC66 ώζηε λα έρεηε πξόζβαζε 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαθέηα . 

 Πεξάζηε 2 δηαδνρηθέο θνξέο ηελ MASTER θάξηα κπξνζηά από ηνλ 

αλαγλώζηε SDC66. H θσηεηλή έλδεημε SΤATUS LED  ζα γίλεη 

πξάζηλε θαη κεηά από 6 δεπηεξόιεπηα, ε θσηεηλή έλδεημε SYSTEM 

LED  ζα γίλεη πνξηνθαιί. 

 Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην κπνπηόλ S3 (πάλσ ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαθέηα). Όζε ώξα θξαηάηε παηεκέλν ην κπνπηόλ 

Σπλδεζκνινγία 3 – ηξνθνδνζία κε 12V DC 
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S3, ν αλαγλώζηεο SDC66 παξάγεη έλα ερεηηθό ζήκα θάζε 

δεπηεξόιεπην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 10 δεπηεξόιεπηα δηάξθεηα 

ηνπ ρξόλνπ εηδνπνίεζεο (alarm time).   

 Αθήζηε ην κπνπηόλ S3. Ο αλαγλώζηεο SDC66 επαλέξρεηαη ζε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο / αλακνλήο. 

Παράδειγμα 1: Γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξόλν εηδνπνίεζεο αλνηθηήο 

πόξηαο ζηα 50 δεπηεξόιεπηα, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν S3 

κέρξη λα αθνύζεηε 5 ερεηηθά ζήκαηα θαη κεηά απειεπζεξώζηε ην.  

Παράδειγμα 2: Γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξόλν εηδνπνίεζεο αλνηθηήο 

πόξηαο ζηα 3 ιεπηά, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν S3 κέρξη λα 

αθνύζεηε 18 ερεηηθά ζήκαηα (18 x 10s = 180s = 3 ιεπηά) θαη κεηά 

απειεπζεξώζηε ην.  

Επαναθοπά επγοζηαζιακών πςθμίζεων, Διαγπαθή σπηζηών 

και Ππογπαμμαηιζμόρ νέαρ κύπιαρ κάπηαρ (MASTER card) 

Η δηαδηθαζία επαλαθνξάο εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ δηαγξάθεη όια 

ηα πεξηερόκελα ηεο κλήκεο ηνπ SDC66 (πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

ρξεζηώλ θαη ησλ ρξόλσλ) θαη καο επηηξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπκε 

κηα θαηλνύξγηα θύξηα θάξηα (MASTER card): 

 Αθαηξέζηε ηελ ηξνθνδνζία από ηνλ SDC66. 

 Αλνίμηε ην πιαζηηθό θέιπθνο ηνπ SDC66 ώζηε λα έρεηε πξόζβαζε 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαθέηα . 

 Απνζπλδέζηε ηπρόλ θαιώδηα (αλ ππάξρνπλ) από ηηο επαθέο OUT1 

θαη IN2. 

 Βξαρπθπθιώζηε ηηο επαθέο OUT1 θαη IN2. 

 Δπαλαθέξεηε ηελ ηξνθνδνζία ζηνλ SDC66. 

 Όιεο νη θσηεηλέο ελδείμεηο LED ζα αλάςνπλ θαη ζα αθνπζηεί 

ζπλερόκελνο ηόλνο.  

 Αθαηξέζηε ην βξαρπθύθισκα από ηηο επαθέο OUT1 θαη IN2. 

 Ο ερεηηθόο ηόλνο ζα ζηακαηήζεη θαη κόλν ε θσηεηλή έλδεημε LED 

  ζα αλαβνζβήλεη. 

 Πιεζηάζηε ηελ λέα θύξηα θάξηα πνπ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε 

θαη θξαηήζηε ηελ κπξνζηά ζηνλ αλαγλώζηε SDC66.  

 Μόιηο αθνπζηνύλ 3 ερεηηθνί ηόλνη (ζύληνκνη), ε λέα θύξηα θάξηα 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη ν SDC66 επαλέξρεηαη ζε θαλνληθή 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο / αλακνλήο. 

 Μελ μεράζεηε λα επαλαθέξεηε ηηο αξρηθέο ζπλδέζεηο ζηηο επαθέο 

OUT1 θαη IN2 θαη θιείζηε ην πιαζηηθό θέιπθνο. 

 Σεκεηώζηε όηη ν ρξόλνο αλνίγκαηνο πόξηαο έρεη επαλέιζεη ζηα 2 

δεπηεξόιεπηα θαη ν ρξόλνο εηδνπνίεζεο αλνηθηήο πόξηαο ζηα 60 

δεπηεξόιεπηα.  

Σημείωζη 7: Ακέζσο κεηά ηελ επαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ 

ξπζκίζεσλ, ν αλαγλώζηεο SDC66 απνδέρεηαη ζαλ εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε οποιοδήποηε κπξειόθ εγγύηεηαο (EMKF-4) ή θάξηα (EMC-

10), θάηη πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη νπνηνδήπνηε κπξειόθ ή θάξηα ζα 

αλνίγεη θαη ηελ πόξηα.  

Μόιηο όκσο πξνγξακκαηηζηεί έζησ θαη 1 κπξειόθ ή θάξηα, ζα 

αλαγλσξίδνληαη κόλν όζα κπξειόθ ή θάξηεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. 

πλεπώο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΣΕ λα αθήλεηε ηνλ αλαγλώζηε κεηά από 

reset, ρσξίο λα πξνγξακκαηίδεηε έζησ θαη έλα κπξειόθ ή θάξηα. 

Φωηεινέρ Ενδείξειρ 

 

LED-s Πεπιγπαθή Επεξήγηζη 

 K
A

N
O

N
I
K

H
 Λ

Ε
Ι
Σ

Ο
Τ

Ρ
Γ
Ι
Α

 

 

STATUS LED  ON 

(θόθθηλν) 

OPEN LED   ΟFF  

SYSTEM LED  OFF 

Καηάζηαζε θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο  

 

STATUS LED  ON 

(θόθθηλν)  

OPEN LED   ON  

SYSTEM LED  OFF 

Η θσηεηλή έλδεημε OPEN 

LED   αλάβεη γηα όζν 

ρξόλν αλνίγεη θαη ε πόξηα 

(ρξόλνο αλνίγκαηνο 

πόξηαο)  

 

STATUS LED  ON 

(θόθθηλν) 

OPEN LED   OFF  

SYSTEM LED  

αλαβνζβήλεη 

Έρεη ελεξγνπνηεζεί ε 

εηδνπνίεζε αλνηθηήο 

πόξηαο (δειαδή ε πόξηα 

έρεη κείλεη αλνηρηή ή 

παξαβηαζηεί από κε 

εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε). 

 

STATUS LED  OFF  

OPEN LED   OFF  

SYSTEM LED  αλάβεη 

γηα 2 δεπη. 

Η πξόζβαζε ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε δελ 

επηηξέπεηαη γηαηί ε θάξηα 

ή ην κπξειόθ ηνπ ρξήζηε 

δελ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί / δελ 

γίλνληαη απνδεθηά. 

 

STATUS LED  ON 

(δηαδνρηθά πξάζηλν θαη 

θόθθηλν) 

OPEN LED    OFF  

SYSTEM LED  OFF  

Σθάικα ζηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ αλαγλώζηε SDC66 – 

πξέπεη λα γίλεη 

επαλαθνξά ησλ 

εξγνζηαζηαθώλ 

ξπζκίζεσλ θαη εθ λένπ 

πξνγξακκαηηζκόο ησλ 

ρξεζηώλ. 

Π
Ρ

Ο
Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

Σ
Ι

Μ

Ο


 

 

STATUS LED  ON 

(πξάζηλν) 

OPEN LED   OFF  

SYSTEM LED  OFF 

Ο αλαγλώζηεο SDC66 

είλαη ζε θαηάζηαζε 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

STATUS LED  ON 

(πξάζηλν) 

OPEN LED    OFF  

SYSTEM LED  ON  

Σε δηαδηθαζία πξόζζεζεο 

λέαο θάξηαο ή κπξειόθ 

εγγύηεηαο (εγγξαθή λένπ 

ρξήζηε). 

 

STATUS LED  ON 

(πξάζηλν) 

OPEN LED    OFF  

SYSTEM LED  

αλαβνζβήλεη 

Σε δηαδηθαζία αθαίξεζεο 

θάξηαο ή κπξειόθ 

εγγύηεηαο (δηαγξαθή 

ρξήζηε). 

 

STATUS LED  

αλαβνζβήλεη (πξάζηλν) 

OPEN LED    OFF  

SYSTEM LED  

αλαβνζβήλεη 

Σε δηαδηθαζία αθαίξεζεο 

όλων ησλ θαξηώλ θαη 

ησλ κπξειόθ εγγύηεηαο 

(δηαγξαθή όισλ ησλ 

ρξεζηώλ)  

 

STATUS LED   ON 

OPEN LED    ON  

SYSTEM LED   ON 

Σε δηαδηθαζία επαλαθνξάο 

εξγνζηαζηαθώλ 

ξπζκίζεσλ (Memory 

Reset) 

 

 

STATUS LED  OFF 

OPEN LED   

αλαβνζβήλεη 

SYSTEM LED  OFF 

Σε αλακνλή γηα 

πξνγξακκαηηζκό λέαο 

θύξηαο θάξηαο MASTER 

card (θαηά ηε δηάξθεηα 

επαλαθνξάο 

εξγνζηαζηαθώλ 

ξπζκίζεσλ) 

 

Ησηηικά ήμαηα 

Σόνορ Πεπιγπαθή Επεξήγηζη 

 

Έλδεημε ζθάικαηνο: 

ζπλερόκελνο ηόλνο 

δηάξθεηαο 2 sec. 

Σθάικα θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό, κε απνδεθηή 

θάξηα ή κπξειόθ, ζθάικα 

ρξήζηε. 

 

Έλδεημε απνδνρήο: 2 

ζύληνκνη ηόλνη. 

Έλδεημε 10 δεπηεξνιέπησλ θαηά 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 

ρξόλνπ αλνηθηήο πόξηαο, 

έλδεημε 10 δεπηεξνιέπησλ θαηά 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ρξόλνπ 

ελεξγνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ, 

αλακνλή αλάγλσζεο MASTER 

θάξηαο θαηά ηε δηαδηθαζία 

πιήξνπο επαλαθνξάο. 

 

Έλδεημε νξζήο 

ιεηηνπξγίαο: 3 

ζύληνκνη ηόλνη. 

Οξζόο πξνγξακκαηηζκόο, 

απνδεθηή θάξηα ή ρξήζηεο, 

πξόζβαζε επηηξέπεηαη. 

 

Έλδεημε 

επαλεθθίλεζεο: 5 

ζύληνκνη ηόλνη. 

Ο αλαγλώζηεο SDC66 

επαλεθθηλεί κεηά από δηαθνπή 

ξεύκαηνο ή πξνγξακκαηηζκό 

λέαο θύξηαο θάξηαο. 
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SDC66 ΚΙΣ 

Σηε ζπζθεπαζία ηνπ θάζε SDC66 KIT πεξηιακβάλνληαη: 

 1 αλαγλώζηεο SDC66  

 1 θνπηί εληνηρηζκνύ  

 1 θύξηα θάξηα MASTER (θσδηθόο: EMC-7) 

 5 κπξειόθ εγγύηεηαο γηα ρξήζηεο (θσδηθόο: EMKF-4) 

 1 κεηαζρεκαηηζηήο 12V AC  

 Δγρεηξίδην νδεγηώλ 

Παπελκόμενα & βοηθηηικά ςλικά 

Κωδικόρ Πεπιγπαθή 

EMKF-4 Πξόζζεην κπξειόθ εγγύηεηαο γηα ην ΚΙΤ 

SDC66  

EMC-7 Κύξηα θάξηα MASTER (κε ηππσκέλν 

ινγόηππν) 

EMC-10 Πξόζζεηε θάξηα εγγύηεηαο γηα ην ΚΙΤ 

SDC66 – ISO κνξθή 

PS10 12VDC ηξνθνδνηηθό 

EP7-12 7Ah/12V εθεδξηθή κπαηαξία γηα ην 

ηξνθνδνηηθό PS10 

ASP110LC Φαξνζεηξήλα ζπλαγεξκνύ 

 

Σεσνικά ηοισεία 

Παπάμεηπορ Υαπακηηπιζηικά Παπαηηπήζειρ 

Τάζε ηξνθνδνζίαο 12V AC/DC Απνδεθηό εύξνο 10 ~ 15V 

AC/DC 

Καηαλάισζε 50mA  Αθνξά κόλν ηνλ αλαγλώζηε 

SDC66  

OUT1 έμνδνο 1A  (-) / (ground) θαηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε. Σε πςειή 

αληίζηαζε θαηά ηελ 

θαηάζηαζε αλακνλήο. 

AUX1 θαη AUX2 

έμνδνη 

1A +12V DC έμνδνο θαηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε. Τν ζπλνιηθό 

ξεύκα AUX1 θαη AUX2 δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1A. 

Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

ηξνθνδνζία βνεζεηηθώλ 

ζπζηεκάησλ (ζεηξήλα θιπ.) 

Δπαθή Tamper Isolated NC con-

tact, 50mA/24V, 

IP67 

 

Απόζηαζε 

αλάγλσζεο  

Έσο 12 cm   

Μπξειόθ / Κάξηεο 

Δγγύηεηαο 

EMKF-4, EMC-10  

Πεξηβαιινληηθή 

θιάζε (ζύκθσλα 

Κιάζε IV, 

θαηάιιειν γηα 

 

κε ην πξόηππν EN 

50131-1) 

εμσηεξηθή ρξήζε,  

γηα ζεξκνθξαζίεο: 

από -25°C έσο 

+60°C, ζρεηηθή 

πγξαζία : 10 έσο 

95% (non condens-

ing)  

Γηαζηάζεηο  85x85x27mm  

Βάξνο  ≈120g  

Πηζηνπνηεηηθά CE  

Ιζηοπικό εκδόζεων 

Τλικό Firmware Ημ/νία Πεπιγπαθή 

v1.0 fv1.02.35 05/08/2010 Αξρηθή έθδνζε ζπζηήκαηνο 

 

 

Τα πξντόληα ή νη ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ ηε 

ζήκαλζε απηή δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη καδί 

κε ηα ππόινηπα νηθηαθά απνξξίκκαηα, θαζώο απηό 

ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξώπηλε πγεία. Ο 

ρξήζηεο θέξεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίδεη απηά 

ηα παιαηά πξνο απόξξηςε πξντόληα ζηα εηδηθά 

ζεκεία πεξηζπιινγήο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ 

ζπζθεπώλ. Γηα πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ απόξξηςε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία, 

ην θνξέα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ή ην 

θαηάζηεκα από ην νπνίν αγνξάζηε ην πξντόλ. Η 

μερσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθύθισζε απηώλ ησλ 

απνξξηκκάησλ, ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθώλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

αλζξώπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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