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Úvod: 
 

S-Board je autonómny prístupový kontrolér zabezpečujúci ovládanie jednoho elektrického zámku priložením prístupovej 

RFID karty alebo zadaním PIN kódu na pripojenej podružnej čítačke.. 

Zariadenie je programované pomocou priloženého diaľkového ovládania, ovládanie musí byť nasmerované na kontrolér. 

Do pamäte zariadenia je možné uložiť až 1000 užívateľov RFID kariet alebo PIN kódov. Zariadeniu je možné nastaviť 

wiegand vstup na 26-37 bit (továrensky preddefinovaný je wiegand26). Ovládaným výstupom je jedno relé(max. 2A ).  

 

Obsah balenia:  
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Popis vstupov:  

 

Standard zapojenie:  

 

  

 

 

Pozn.: Medzi ovládacie relé a zámok doporučujeme zapojit paralelne pribalenú diodu 1N4004 ako ochranu zariadení 

proti spätným napäťovým rázom. 
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Odomykanie dverí: 

Odomykanie uživateľom PIN: 

zadajte PIN a potvrďte na čítačke (záleží od typu zariadenia)   

Odomykanie užívatelom karty: 

přiložte kartu k čítačke   

Odemykání uživatelem karty a PIN: 

přiložte kartu,  zadajt  PIN a potvrďte na čítačke (záleží od typu zariadenia)   

Programovanie: 

Vstup do programovacího módu: 

Zadajte *  Master kód  #  (default 123456) v rámci 5 sekúnd (červená LED svieti, ozve sa krátke Píp). Vykonajte 

potrebné zmeny. (LED svieti oranžovo). 

Pre ukončenie programovacieho módu,  stlačte   * .  

Změna administrátorského Master kódu: 

Vstúpte do programovacieho módu, zadejte 0  Nový master kód   #   Nový master kód  # (čísla v rozsahu 000000 až 

999999). 

Nastavenie režimu ovládánia zámku: 

K dispozícii sú 3 rôzne režimy užívatelského režimu: iba kartou, kartou a PINom spoločne, kartou alebo PINom. 

Zvolený režim je platný pro všetkých užívateľov. Vstúpte do programovacieho módu: 

A) pre režim prístupu kartou alebo PIN, stlačte 4  2  #  (default) 
B) pre režim prístupu kartou a PIN spoločne, stlačte 4  1  # 

C) pre režim prístupu iba kartou, stlačte  4  0  # 

 

1. Programovanie užívatelov  (karta alebo PIN):  

Pridanie užívatelského PIN kódu (spojené s ID číslom): 

Vstúpte do programovacieho módu,  zadajte  1  identifikačné číslo užívateľa (ID)  #  PIN  #    

K identifikácii použite trojciferné číslo v rozsahu 0-999. Tieto čísla je potrebné uchovať pre možnosť identifikácie 

užívateľa spojeného s mazaním a úpravou užívateľa v budúcnosti.  PIN môže byť akékoľvek 4-6 miestne číslo medzi 

0000-99999 s výnimkou 8888, ktoré je rezervované. Užívateľov je možné pridávať kontinuálne, bez opustenia 

programovacieho menu, príklad 1  identifikačné číslo 1. uživatela  #  PIN  #   identifikačné číslo 2. uživateľa  #  PIN   #  

….  

 

Mazanie užívatelského  PIN kódu: 

Vstúpte do programovacieho módu, zadajte  2  identifikačné číslo užívatela  #  Užívatelia môžu byť mazaní kontinuálne, 

bez opustenia programovacieho módu. 

Zmena užívatelského PIN kódu: 

Nevstupujte do programovacieho módu, zadajte  *  identifikačné číslo užívatela  #  starý PIN  #  nový PIN  #  nový PIN  

# 
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Pridanie užívatelských kariet (bez ID): 

Vstúpte do programovacieho módu,  zadajte   1  přiložte kartu  #   

Užívatelia budú pridávaní kontinuálne, bez opustenia programovacieho módu.  Budú im automaticky vzostupne 

generované momentálne volné identifikačné čísla. 

Pridánie užívatelskej karty (spolu s ID užívateľa):  

Vstúpte do programovacieho módu,  zadajte   1  identifikačné číslo užívatela  #  přiložte kartu  #   

K identifikačnému číslu užívatela môže byť priradená iba jedna karta.  

Mazanie užívatelskej karty (bez ID): 

Vstúpte do programovacieho módu, zadajte   2  přiložte kartu    #   

Užívatelia môžu být mazaní kontinuálne, bez opustenia programovacieho módu. 

Mazanie užívatelskej karty (spolu s ID užívateľa): 

Vstúpte do programovacieho módu,  zadajte   2  identifikačné číslo užívatela  # 

 

2. Programovanie užívatelov pomocou  MASTER kariet: 

Pridanie užívatelských kariet : 

Nevstupujte do programovacieho módu, MASTER pridávacia karta   priložte kartu   MASTER pridávací karta    

Užívatelia môžu byť pridávaní kontinuálne. 

Mazanie užívatelských kariet : 

Nevstupujte do programovacieho módu, MASTER odoberacia karta   priložte kartu   MASTER odoberacia karta    

Užívatelia môžu byť mazaní kontinuálne. 

 

3. Nastavenie času výstupného relé: 

Vstúpte do programovacieho módu, zadajte   3  1 až 99   #  pre nastavenie času zopnutia/rozopnutia relé. Default 

nastavenie je na 5 sek. 

 

4. Nastavenie wiegand vstupu do kontroléru 

Vstúpte do programovacieho módu, zadajte  8 (26-37)# (default je 26) 

 

5. Továrenské nastavenie a programovanie master kariet: 

Reset zariadenia : odpojte zariadenie, spojte kontakty OPEN a GND, napojte zariadenie, zariadenie dva krát pípne, LED 

svieti oranžovo, rozpojte kontakty OPEN a GND, následne prečítajte RFID karty, prvá bude MASTER ADD, druhá 

sa stane MASTER DELETE. 

 

 

 

 

http://web.ilom.cz/
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6. Prenos dát medzi zariadeniam (prvotná synchronizácia užívateľov) 

Prenos užívateľov, kompletne s poradovým ID, číslom karty a PIN medzi zariadeniami je možný, oba kontroléry musia 

mať rovnaký MASTER kód do programovacieho menu. 

Vstúpte do programovacieho menu a zadajte 9 6 # 

Prenos 1000 užívateľov trvá približne 3 minúty, po prenose sa rozsvieti zelená LED signalizujúca úspešný prenos. 

 

Pozn.: Prenos dát je možný len medzi 2 zariadeniami (Máster - Slave). Nie je možné ich kopírovať v zapojení za 

sebou resp. mať ich zapojené pre pravidelné synchronizovanie užívateľov. Táto funkcia sa používa len na 

prvotné skopírovanie vytvorených užívateľov pokiaľ sa používa viac zariadení na inštalácií. 

7. Použítie NO / NC / COM jako suchý kontaktný výstup (bez napájania)  
 

 

1) Otvorte kryt sboard-u a odstráňte PIN-y z kolíkov   

      v bodoch 1, 2 a body 3,4 

2) Vložte jeden z PIN-ov do bodov 1,3 

3) Pripevnite zadný kryt a druhý PIN odložte 

4) Uzavrite kryt zariadenia. 

 

 

8. Technická špecifikácia: 

Napájanie:   9 - 24VDC  
Odber:    max. 20mA v kludovom stave 
Dverné relé:    NO/NC max. 2A/12VDC 
Kapacita:    1000 užívateľov  
Vstupy:    odchodové tlačítko, Wiegand vstup 26-37 bit 
Výstupy:   NO/NC relé zámku 
Pracovná teplota:   od -40°C do +60°C 
Krytie:    IP66 
Rozmery:    65x54x19mm  
Hmotnost:   40g 


