WIFI - RFID در بازکن
Kapiach.com

مشخصات :
ولتاژ کاری 12 VDC/VAC :
جريان مصرفی 100 mA :
فرکانس کاری  125 :الی  135کيلوھرتز
دارای خروجی در بازکن  15آمپر
دارای خروجی رله احضار آسانسور
قابليت تعريف  5000کاربر

مزايا:
امنيت باال – سھولت نصب و استفاده – قيمت مناسب – طول عمر باال – قابليت تعريف کاربر تا  5000کاربر – امکان تعريف
يک کاربر به چندين دستگاه – عدم نياز به تغييرات خاص درب – سازگار با تمام آيفون ھا-امکان استفاده توسط انواع گوشی

نحوه نصب :
دستگاه از دو بخش آنتن و واحد کنترل تشکيل يافته است که آنتن در بيرون از ساختمان و واحد کنترل در داخل ساختمان نصب
ميگردد
ولتاژ کاری دستگاه  12ولت مستقيم يا متناوب ميباشد که از تغذيه خود آيفون نيز ميتوان برای تغذيه دربازکن استفاده نمود
واحد کنترل دارای ھشت پورت ميباشد که به ترتيب ذکر ميگردد:

پينھای  1و  2تغذيه  12ولت دستگاه ميباشد که سيمھای تغذيه بدون قطبيت خاصی به اين پينھا وصل ميگردد
از اتصال برق شھری به تغذيه دستگاه خودداری گردد.
پينھای  3و  4محل اتصال سيمھای آنتن ميباشد که سيمھای سفيد رنگ آنتن بدون قطبيت به اين پينھا وصل ميگردد
پينھای  5و  6خروجی رله مربوط به به دربازکن ميباشد که رله به صورت نرمال باز ميباشد
پينھای  7و  8خروجی رله احضار آسانسور ميباشد که اين رله نيز به صورت نرمال باز ميباشد
در مدلھای قديمی خروجی  7و  8موجود نيست
آنتن دارای  4سيم ميباشد که به ترتيب ذکر ميگردد:

سيمھای سفيد رنگ آنتن بدون قطبيت به پينھای  3و  4واحد کنترل وصل ميگردد و دو سيم ديگر مربوط به چراغ آنتن ميباشد
که تاثيری در عملکرد سيستم ندارد و با اتصال به  12ولت روشن ميگردد؛ حد االمکان فاصله بين آنتن و واحد کنترل کم باشد تا
برد شناسايی آنتن کم نگردد.

سيم بندی در ترانسھای دو سيم

سيم بندی در ترانسھای چھار سيم

تعريف تگ کاربران :
برای اين کار اگر کارت اصلی يا مستر را يک لحظه جلوی آنتن قرار داده و بکشيد حالت ذخيره سازی کاربران فعال ميگردد
پس از شنيدن صدای بيپ ھای کوچک و تکراری يک کارت را به آنتن نزديک کنيد  ،اگر اين کارت قبال تعريف نشده باشد
دستگاه با سه بيپ کارت را ذخيره ميکند و اگر قبال تعريف شده باشد دستگاه با بيپ ممتد کارت را حذف ميکند ،پس از اتمام
ذخيره يا حذف کاربران کارت اصلی يا مستر را دوباره به آنتن نزديک کنيد تا دستگاه از حالت ذخيره خارج گردد و صدای بيپ
ھا قطع گردد.
ھمچنين ميتوان توسط نرم افزار نيز ميتوان مدريت کاملی بر روی تگ ھا داشت.

حذف کليه کاربران از حافظه:
برای تخليه کل کاربران بايستی کارت اصلی يا مستر را ده بار به آنتن نزديک کرده و کنار بکشيد و دستگاه پس از يک بوق
ممتد و تک بيپ کل کاربران را تخليه ميکند

نصب و راه اندازی اپليکيشن موبايل :
ابتدا از طريق سايت يا لينک زير اپليکيشن را دانلود و نصب نماييد

http://tpelectronic.ir/Download/RFID_WIFI/Kapiach.apk
بعد از اجرا ،برنامه وارد صفحه تنظيمات ميگردد

نام وای فای عددی  5رقمی ميباشد که برروی کارت مستر درج شده است ،عدد بايستی به طور کامل درج گردد
رمز وای فای به طور پيش فرض  Kapiach.comبا حروف کوچک ميباشد.
رمز وای فای توسط مدير قابل تعويض ميباشد.
کليد تبادل عددی  7رقمی و ثابت ميباشد که برروی کارت مستر درج شده است.
بعد از وارد کردن مقادير باال کليد ذخيره را زده و صبر کنيد تا اتصال برقرار گردد.
اگر بار اول است که مقادير را وارد ميکنيد امکان تاخير در ارتباط ھست ودر صورت عدم برقراری ارتباط برنامه را يکبار
بسته و دوباره باز کنيد.
بعد از برقراری ارتباط اگر تصوير خانه را لمس کنيد دربازکن عمل ميکند.

تغيير پسورد وای فای
تغيير رمز دستگاه فقط توسط مدير انجام ميگردد که رمز مدريت نيز ھمان شماره کارت مستر ميباشد ،به ھمين خاطر به ھيچ
عنوان کارت مستر را در اختيار ديگران قرار ندھيد.

برای تغيير رمز از قسمت منوی برنامه وارد قسمت تنظيمات مدريتی ميشويم.

در قسمت رمز مدريت شماره کارت مستر را به طور کامل وارد ميکنيم
سپس در دو قسمت پايين رمز جديد را دوبار وارد ميکنيم و سپس ذخيره را ميزنيم و پس چند ثانيه رمز جديد در دستگاه ذخيره
ميشود.
بعد از تغيير رمز رمز اتصال برنامه مدير نيز به رمز جديد تغيير می يابد ولی رمز برنامه کاربران بايستی از نو تنظيم گردد.

اتصال دستگاه به کامپيوتر :
برای اتصال کامپيوتر به دربازکن ابتدا در ليست وای فای کامپيوتر دستگاه را پيدا کرده و توسط رمز
مربوطه به آن متصل شويد

سپس نرم افزار را اجرا ميکنيم
اگر اولين بار است که نرم افزار را اجرا ميکنيد در قسمت ورود رمز عبور بايستی  5بار رمز اشتباه زده
شود تا نرم افزار قسمت تنظيمات و اصالح رمز را برای شما نمايش دھد.

در قسمت اصالح تنظيمات ابتدا رمز جديد ورود نرم افزار را در دو قسمت وارد ميکنيم

در قسمت پايين نيز شماره کارت مستر دستگاه را به طور کامل وارد ميکنيم

سپس با رمز جديد وارد نرم افزار ميشويم

توسط نرم افزار ميتوان اعمال زير را انجام داد :
•
•
•
•
•

تغيير پسورد وای فای
افزودن شماره کاربر خاص
حذف شماره کاربر خاص
گزارش گيری
پشتيبان گيری از کاربران تعريف شده

 خذف و اضافه کاربر :برای حذف يا اضافه نمودن شماره کارت خاص در قسمت زير شماره کارت را به طور کامل وارد کرده و
دکمه حذف يا اضافه را ميزنيم

در صورت اضافه نمودن کارت خاص ھشداری مبنی اصالح يا وارد کردن اطالعات آن کاربر نمايش داده
ميشود که با وارد نمودن اطالعات کاربر آن کاربر به ليست ديتابيس اضافه ميگردد.

 تغيير رمز وای فای :برای تغيير رمز وای وای بايستی رمزی به طول  8الی  20کاراکتر انتخاب نمود و در قسمت مربوطه رمز
را در دو قسمت وارد نمود و کليد اعمال رمز را فشرد و بعد از تاييد رمز مربوطه اعمال ميگردد فقط بعد از
تغيير رمز وای فای ارتباط کامپيوتر با دستگاه قطع ميگرددو بايستی بارمز جديد متصل شويم.

 -پشتيبان گيری از کاربران :

توسط اين قسمتھا ميتوان از کاربران ذخيره شده نسخه پشتيبان تھيه نمود يا نسخه پشتيبان را برروی دستگاه
بارگزاری نمود.

 تعريف کاربران توسط کارت مستراگر کارت کاربران توسط کارت مستر تعريف ميگردد اگر تمايل داشته باشيد که ليست کاربراندر ليست
ديتابيس نيز موجود باشد ميتوان از قسمت حذف و اضاف کمک گرفت

با کليک برروی دکمه مربوطه پنچره حذف و اضافه ظاھر ميگردد

در اين قسمت نيز با زدن دکمه کانکت ارتباط برقرار ميشود و بعد از آن با تعريف ھر کاربر شماره کاربر
مربوطه ظاھر گشته و با درج اطالعات و زدن دکمه ذخيره آن کاربر به ليست ديتابيس اضافه ميگردد
بعد ازاتمام کار نيز با زدن دکمه ديسکانکت و سپس بستن پنچره به صفحه اصلی باز ميگرديم.

 اصالح کاربران موجود در ديتابيس :توسط قسمت زير ميتوان اطالعات کاربران موجود در ديتابيس را اصالح نمود

 سيستم گزارش گيری تردد :توسط قسمت زير ميتوان از تردد کاربرانی که از تگ استفاده نموده اند گزارش گيری کرد

بعد زدن دکمه ريپورت پنجره زير باز ميشود

بعد از باز شدن پنجره ريپورت و زدن دکمه کانکت در مدت زمانی که کامپيوتر روشن است و سيستم
کانکت ميباشد تردد کاربران در سيستم ثبت ميگردد.

