
 פנל משולב קורא ביומטרי

 למערכת אינטרקום טלוויזיה

ARENA-561 bio 

 SYSTEMS LTD  .מ"פאל ווינטק מערכות בע

 49170,  פתח תקוה          20המגשימים   

 03-9222085: פקס        03-9222051: טל

 הוראות התקנה והפעלה

 (חזרה לברירת מחדל)איפוס קוד טכנאי 

 מחיקת הגדרות

 תכונות המערכת

פנל מתכתי מהודר משולב קורא ביומטרי לתנאי חוץ. 

 משתמשים 900עד 

 מצלמת צבעCCD 1/3." 

 קואקסגידים ללא צורך בכבל  4חיבור. 

 מוניטורים במקביל 4ניתן לחבר עד. 

 15מתח עבודהV /DC   15, למוניטורV /DC לפנל. 

הגדרת זמן ממסר. 

   

 

 (טביעת אצבע)כיצד מוסיפים משתמש 
 .נורית צהובה תדלוק -  1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות  1.

.                 נורית צהובה תהבהב -899עד  000הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 2.
 .  התא ונורית ירוקה תדלוק -לריקון **הקש  . במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק

המתן עד שישמע שני צלילים לאישור                                                   .הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל3.

הפעולה לא הצליחה                                              –אם ישמעו שלושה צלילים ברצף 

 משתמש קיים –אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף 

 #ליציאה הקש  4.

 כניסה לתכנות יציאה זמן ממסר פעולה' מס תא' מס

 (שניות 4ברירת מחדל )כיצד מתכנתים זמן ממסר 

 נורית צהובה תדלוק -1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

 .  נורית צהובה תהבהב -1 -ו *הקש  2.

 .  נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך -. שניות 99 – 01הקש זמן ממסר 3.

 #ליציאה הקש .  4

1234  1234      000                     *1     04     # 

 נורית צהובה תדלוק -1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

 .  נורית צהובה תהבהב -8 -ו *הקש  2.

 ישמע צליל ארוך  88הקש : מחיקת כל המשתמשים     

 ישמע צליל ארוך 99הקש  :  למחיקת כל ההגדרות      

 #ליציאה הקש . 4

 הנח אצבע  

 .שניות 4הגדרת משתמש לפתיחת דלת וזמן ממסר : דוגמא

 נורית צהובה תדלוק -1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

 .  נורית צהובה תהבהב -5 -ו *הקש  2.

 (צלילים הפקודה לא התקבלה 3). ישמע צליל אישור -. פעמים( 1,2,3,4,5)הקש רמת דיוק 3.

 #ליציאה הקש 4.

 (דיוק)הגדרת רמת ביטחון 

. בשלט עד שישמע הצפצוף # -חבר את המתח ולחץ על ה נתק את המתח ולאחר

  1234קוד הטכנאי יחזור להיות 
 (תוך שנייה אחת)מידי עם חיבור המתח  # -יש ללחוץ על ה. שים לב

 רמת הדיוק הגבוהה ביותר – 5רמה 



242 

112 

46 

 התקנה תחת הטיח

 :מידות חיצוניות

120 X 250 X 43 (mm) 

אין  , חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר: הערה

 .לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר

 .   פתח לכניסת כבל

את החור יש למקם  :  שים לב

 התחתון של הקופסא 1/3-ב

יש להשתמש בשני שנאים נפרדים . 

 .למוניטור15V/DCשנאי *        

 .לפנל12V/DCשנאי *        

יש להשתמש בכבל תקשורת תקני לא מסובב. 

אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח. 

 מטר 20מרחק חיבור שנאי למוניטור עד. 

15V /DC 12V /DC 

 

 

!שים לב  

 (0.5כבל פיקוד )' מ 60מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד  

 (0.8כבל פיקוד )' מ 100מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד  

 

 מוניטור פנל חיצוני
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 פנל שני מתחבר  

 במוניטורים CN 2 -ל

 גידים 4-מוניטורים במקביל ב 4ניתן לחבר עד 

 פנל נוסף ומתאם טלפון

 פנל ראשי מתחבר  

 במוניטורים CN 1 -ל

 מתאם טלפון

 כיצד מתכנתים

 התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בפנל

 וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בפנל

 לכניסה למצב תכנות הקש קוד טכנאי פעמיים

 .נורית צהובה תדלוק -  1234 1234 

 שינוי קוד טכנאי

 נורית צהובה תדלוק -1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

 .  נורית צהובה תהבהב -3 -ו *הקש  2.

 .  ישמע צליל אישור -. ספרות פעמיים 4הקש קוד טכנאי חדש בין 3.

 #ליציאה הקש 4.

 תרשים חיבורים

12V/DC 

 AUDIO  - (red)אדום 1.

 GND  -(  blue)כחול 2.

 +VOLT  -( yellow)צהוב 3.

 VIDEO   -   (white)  לבן 4.
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