
  

 

Πιεθηξνιόγην έιεγρνπ πξόζβαζεο  θαη  
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Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο γηα λα κπνξέζεηε λα 

εθκεηαιιεπηείηε όια ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ζπζθεπήο. 

 ει. 2   Γεληθή Πεξηγξαθή - Γπλαηόηεηεο  

 ει. 3   Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά - πλδεζκνινγία 

 ει. 4 , 5  Πξνγξακκαηηζκόο   

 ει. 6  Δηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ 
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     Σν πιεθηξνιόγην θιήζεσλ INTD1001, κε ηελ πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ έρεη 

ελζσκαησκέλεο ζην πξόγξακκα ηνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλειθπζηήξεο γηα έιεγρν πξό-

ζβαζεο ζε ηδησηηθνύο νξόθνπο , όπσο θηίξηα γξαθείσλ θαη νξνθνδηακεξίζκαηα . 

Γεληθή Πεξηγξαθή : 

Η ζπζθεπή INTD1001 πξνζθέξεηαη ζε κηα ζεηξά κνληέισλ έηζη ώζηε λα θαιύπηεη ηεο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο. 

εηξά κνληέισλ: 

INTD1001/1  :κε έλα Relay εληνιώλ. 

INTD1001/2  :κε δπν Relay εληνιώλ. 

INTD1001/4  :κε ηέζζεξα Relay εληνιώλ. 

INTD1001/8  :κε νθηώ Relay εληνιώλ. 

INTD1001/S  :κε έλα Relay θαη ζεηξηαθή επηθνηλσλία κε ζπζθεπή extension . 

INTD1001/E8  :ζπζθεπή extension 8 Relays κε ζεηξηαθή επηθνηλσλία. 

  Η ζπζθεπή έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ελεξγνπνηήζεη ην θάζε Relay αλεμάξηεηα , κε ηξεηο δηαθνξεηη-

θνύο ηξόπνπο : 

1) Παηώληαο ηα πιήθηξα από 1 έσο 8 ελεξγνπνηεί ην αληίζηνηρν Relay. 

2) Υξεζηκνπνηώληαο 4ςεθην θσδηθό ελεξγνπνηεί ην αληίζηνηρν Relay γηα αληίζηνηρν ρξόλν. 

3) Υξεζηκνπνηώληαο 4ςεθην θσδηθό ελεξγνπνηεί ην αληίζηνηρν Relay θαη αλακέλεη μαλά 4ςεθην 

θσδηθό γηα λα απελεξγνπνηεζεί. 

       Αγαπεηέ πειάηε , 

επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα αθόκα από ηα πξντόληα ηεο INTELCO Electronics. 

        Η Intelco Electronics 30 ρξόληα κειεηά θαη παξάγεη πξντόληα , εθαξκόδνληαο πάληα ηηο       

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο δηεζλνύο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ησλ αλειθπζηήξσλ. 

Η Intelco Electronics κε ζπλερή παξνπζία ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο, πξνσζεί ηα πξντόληα ηεο ζηελ 

δηεζλή αγνξά έρνληαο  δίθηπν ζηαζεξώλ πειαηώλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο  ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Οη άλζξσπνη ηεο INTELCO ζαο επραξηζηνύλ θαη ζα είλαη πάληα δίπια ζαο γηα νπνηαδήπνηε        

ηερληθή ππνζηήξημε. 

Γπλαηόηεηεο: 
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Πποδιαγπαθέρ:  

 Έυρ 8 πελέ πος μποπούν να ζςμπεπιθεπθούν ζαν απλά μποςηόν  

 3 –Επίπεδα αζθαλείαρ ελέγσος ηηρ ζςζκεςήρ  

 Αζθάλεια με κυδικό 3 τηθίυν για κάθε πελέ 

 Time lock / unlock delay for each relay. 

 Χπόνο καθςζηέπηζη κλειδώμαηορ/ξεκλειδώμαηορ για κάθε πελέ 

 Υποζηηπίζει Latch mode για κάθε πελέ. 

Χαπακηηπιζηικά:  

Τροφοδοτικό  12 to 24 V DC/AC 

Κατανάλωςη ενζργειασ  0.3mA με  8 πελέ ενεπγοποιημένα   

Επίπεδα αςφαλείασ  Κυδικόρ σπήζηη 

 Κυδικόρ Διασειπιζηή  

 Κυδικόρ επόπηη 

Επιπλέον One On board Buzzer. 

θερμοκραςία λειτουργίασ  0-80°C 

Υγραςία 10-80% (μη ζςμπςκνυμένη)  

Διαζηάζειρ (εξωηεπικέρ) 80.7 x 70.2 x 42 mm (H x W x D) 

Βάπορ (Total/w Battery) 255g 
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Σσ1 

Σςνδέζηε ζηη παποσή πεύμαηορ (12-24V AC/DC) και ηιρ εξόδοςρ από ηα πελε ζηον πι-

νάκα έλεγσος και ενεπγοποιήζηε ηην ζςζκεςή  (Σσ1.) 

Εάν  ηο πληκηπολόγιο έσει ενεπγοποιηθεί ζυζηά θα ακούζεηε έναν ζύνηομο ήσο 

(500ms) και έπειηα η ζςζκεςή θα είναι έηοιμη ππορ σπήζη  

Καλωδίωζη Σύνδεζηρ 

Παποσή πεύμαηορ 

CAUTION : Absolute maximum current for every relay are:  3A - 120VAC / 3A - 24VDC / 1A - 125V~.  

Buzzer 

Έξοδοι πελέ 

Σηον πίνακα ελέγσος  
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Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

Πιεθηξνιόγην κεηαιιηθό αληηβαλδαιηζηηθνύ ηύπνπ κε αλάγιπθε γξαθή. 

Σάζε ιεηηνπξγίαο 12-24 VDC / AC. 

Σάζε επαθώλ  Relay max 125 vdc.  

Ρεύκα επαθώλ Relay 2Α. 

 

ην ζρήκα 1 θαίλεηαη ε εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ησλ Relay. 

Όια ηα Relay έρνπλ ζαλ γεληθό ηελ θιεκα C. 

ηελ θιεκα + - ζπλδένπκε αληίζηνηρα ηελ ηξνθνδνζία 12 VDC /AC. 

πλδεζκνινγία : 
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Ο αξηζκόο ηνπ νξόθνπ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό αθνινπζεί ηελ θηινζνθία 01 γηα ην πξώην Relay, 

02 γηα ην δεύηεξν ..08 γηα ην όγδνν, ζηα παξαδείγκαηα κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη σο FF. 

Ο ηξηςήθηνο θσδηθόο αλαθέξεηαη ζηα παξαδείγκαηα σο εμήο: 

 XXX γηα ηνλ παιηό θσδηθό. 

 CCC γηα ηνλ λέν θσδηθό. 

Ρπζκίζεηο 

Η ξύζκηζε ηεο ζπζθεπή είλαη απιή , αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο θαη ηα παξαδείγκαηα. 

Η ζπζθεπή είλαη πξνγξακκαηηζκέλε από ην εξγνζηάζην ζαλ απιό κπνπηόλ , δειαδή όζν παηάκε 

έλα κπνπηόλ νπιίδεη ην αληίζηνηρν Relay. 

Ση δπλαηόηεηεο ξπζκίζεσλ έρνπκε: 

1. Να βάινπκε γηα θάζε κπνπηόλ-Relay έλαλ θσδηθό. 

2. Να επηιέμνπκε ηελ ιεηηνπξγία  ‘ελεξγνπνίεζε Relay’ κε θσδηθό. 

3. Να επηιέμνπκε ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλν έλα Relay, κεηά ηελ είζνδν 

θσδηθνύ. 

4. Να επηιέμνπκε εάλ ζέινπκε έλα Relay  λα ελεξγνπνηείηε κε ηελ ρξήζε θσδηθνύ θαη λα πα-

ξακέλεη ελεξγνπνηεκέλν έσο όηνπ λα πεξάζνπκε μαλά θσδηθό. 

Γεληθέο νδεγίεο πξνγξακκαηηζκνύ 

Σξόπνο ρξήζεσο 

Όηαλ έλα Relay ιεηηνπξγεί ζαλ απιό κπνπηόλ. 

Παηώληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ελεξγνπνηείηε ην αληίζηνηρν Relay 

Παξάδεηγκα:   Γηα θιήζε ηνπ νξόθνπ1 παηάκε 1.    Γηα θιήζε ηνπ νξόθνπ3 παηάκε 3. 

Όηαλ ζε έλα όξνθν έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ηελ θιήζε κε θσδηθό ηόηε ν θσδηθόο ηνπ νξόθνπ αξρίδεη 

κε ηνλ αξηζκό ηνπ νξόθνπ. 

Παξάδεηγκα: έζησ ν θσδηθόο ηνλ όξνθν 4 είλαη 333. 

Σόηε γηα λα ην ελεξγνπνηήζνπκε εηζάγνπκε  

4333 
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Δθ όζνλ θάπνην Relay έρεη ξπζκηζηεί ζε ιεηηνπξγία κε θσδηθό, έρνπκε 2 ηξόπνπο                          

ιεηηνπξγίαο. 

Α.  Λεηηνπξγία latch : ην Relay ελεξγνπνηείηαη κε ηελ είζνδν θσδηθνύ θαη παξακέλεη νπιη-

ζκέλν έσο όηνπ εηζάγνπκε εθ λένπ ηνλ θσδηθό. 

Β.  Λεηηνπξγία time on : ην Relay ελεξγνπνηείηαη κε ηελ είζνδν θσδηθνύ θαη απελεξγνπνηεί-

ηαη απηνκάησο κεηά ηελ πάξνδν ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ (SEC). 

Παξαδείγκαηα: 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία latch ζην relay 3 

*03*99* 222* ελεξγνπνίεζε latch 

*03*00* 222* απελεξγνπνίεζε latch 

Σν 222 είλαη ζην παξάδεηγκα καο ν θσδηθόο ρξήζηε γηα ην  relay 3. 

 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία time on γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό δεπηεξνιέπησλ , βάδνπκε ζηελ δεύηεξε παξά-

κεηξν νπνηνλδήπνηε αξηζκό από 00 έσο 98. 

Παξάδεηγκα: 

*03*05*222*  ην Relay 3 κεηά ηελ είζνδν θσδηθνύ ζα παξακέλεη νπιηζκέλν γηα 5 sec. 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ρξόλνπ ίζν κε 00 ε ζπζθεπή ζα θξαηήζεη ρξόλν 500 mSEC , ρξόλνο απα-

ξαίηεηνο γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα θπθιώκαηα ηνπ πίλαθα έιεγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 

Αιιαγή θσδηθνύ ρξήζηε 

*FF*XXX*CCC*        FF=όξνθνο XXX= παιηόο θσδηθόο CCC=λένο θσδηθόο. 

Παξάδεηγκα: ζέινπκε λα αιιάμνπκε ζηνλ όξνθν 3 ηνλ εξγνζηαζηαθό θσδηθό 000 ζε 222 

*03*000*222* 

Από ηώξα ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Relay 3 γίλεηαη παηώληαο 3222 

Μπνξνύκε λα επαλαθέξνπκε ηελ ιεηηνπξγία ζε απιό push on κπνπηόλ, εάλ δηαγξάςνπκε ηνλ θσδη-

θό ρξήζηε. 

Γηα δηαγξαθή θσδηθνύ ρξήζηε πξέπεη λα μέξνπκε ηνλ πξνεγνύκελν θσδηθό πρ 222 , ν θσδηθόο 000 

ιεηηνπξγεί  σο δηαγξαθή θσδηθνύ. 

*03*222*000*  ηώξα ην Relay 3 ιεηηνπξγεί ζαλ απιό κπνπηόλ. 

Πξνγξακκαηηζκόο 
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Οδεγίεο Administrator  

  ε θάζε ζπζθεπή δηαρείξηζεο θσδηθώλ πξέπεη λα ππάξρεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επαλαθέξεη ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο έλαλ –έλαλ 

όξνθν μερσξηζηά ε όινπο ηνπ νξόθνπο ηαπηόρξνλα. 

Παξάδεηγκα εάλ έλα νξνθνδηακέξηζκα αιιάμεη έλνηθν θαη δελ γλσξίδνπκε ηνλ παιηό θσδηθό, ν δηα-

ρεηξηζηήο κπνξεί λα ηνλ επαλαθέξεη ζην αξρηθό 000. 

Δληνιέο δηαρεηξηζηή : 

Αιιαγή ηνπ ππάξρνληνο admin θσδηθνύ από 0000 ζε έλαλ επηζπκεηό πρ 4444. 

##0000#4444#  

Δπαλαθνξά ξπζκίζεσλ ζε έλαλ όξνθν πρ 3. 

##4444#03# 

Δπαλαθνξά ξπζκίζεσλ ζε όινπο ηνπο νξόθνπο. 

##4444#99# 

Supervisor admin 

Δάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ θσδηθνύ admin ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην θα-

ηάζηεκα πώιεζεο. 

Σν θαηάζηεκα πώιεζεο ζα ζαο δεηήζεη ην Serial  Number  ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν ζα ρξεζηκν-

πνηεζεί κεηά από ηαπηνπνίεζε ηνπ ηδηνθηήηε ζε έλαλ αιγόξηζκν θαη ζα παξαρζεί έλαο λένο θσδη-

θόο admin. 

Τπάξρεη πάληα ε δπλαηόηεηα λα επηζηξέςεηε ηελ ζπζθεπή ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο γηα επα-

λαπξνγξακκαηηζκό ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο (Factory Reset). 
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