
5. PR311 Programavimas

PR311 kontroleris gali būti programuojamas rankiniu būdu arba kompiuteriu. Ya du

programavimo rėžimai: vartotojo programavimo rėžimas (VPR) ir instaliuotojo programavimo

rėžimas (IPR). VPR skirtas kortelių ir PIN programavimui ir išėjimų kontrolei. IPR skirtas

detaliai kontrolerio konfigūracijai.

1.1Memory reset procedūra – MASTER identifikatoriaus programavimas

Pradinės atminties būsenos atkūrimas išvalo kontrolerio atminties turinį ir atstato

gamyklinius parametrus. Atrliekant šią procedūra sukuriamas naujas MATER identifikatorius ir

gali būti suprogramuotas naujas įrenginio ID adresas. Po atminties atkūrimo MASTER

identifikatorius veikia kaip ir INSTALER identifikatorius, tagi gali būti naudojamas įeiti į IPR.

Pradinės atminties būsenos atkūrimas atliekamas šekančiai:

 Išjungti įrenginio maitinimą

 Pašalinti visus sujungimus nuo CLK ir DTA.

 Sujungti tarpusavyje CLK ir DTA.

 Įjungti maitinimą, įrenginys sugeneruos besitęsiantį signalą.

 Sulaukti kol OPEN indikatorius (žalias) pradės mirksėti.

 Atjungti CLK nuo DTA.

 Atlikti sekančią seką:

 A: [kortele] arba

 B: [naujas MASTER PIN] [#] [nauja MARTER kortelė] [#] arba

 C: [naujas MASTER PIN] [#] [nauja MARTER kortelė] [naujas ID adresas] [#]

 Kontroleris generuoja OK signalą (dvi serijos po tris signalus)

 Kai šie žingsniai atlikti įrenginys automatiškai baigia atminties atstatymo

procedūrą ir įsijungia darbiniu rėžimu.

Programavimo seka A suprogramuoja tik MASTER kortelę, kontrolerio ID numeris

automatiškai priskiriamas ID=00. Programavimo seka B suprogramuoja naują MASTER PIN ir

naują MASTER kortelę, , kontrolerio ID numeris automatiškai priskiriamas ID=00.

Programavimo seka C suprogramuoja naują MASTER PIN, naują MASTER kortelę ir naują ID

numerį. Jai atminties atstatymo procedūra atlikta netinkamai, po maitinimo įjungimo signalizuos

atminties klaidą ( SYSTEM indikatorius dega ir generuoja signalą kas 2 sekundes).

Kontrolerio ID numeris turi būti nuo 00 iki 99.



1.2Vartotojo programavimas
PR311 vartotojo programavimas susideda iš 10 programavimo komandų, kurios gali būti

įvestos tiesiai iš Armed ir Disarmed būsenų. Pagal nutylėjimą kiekviena vartotojo komanda

reikalauja MASTER identifikatoriaus, kad butų galima atlikti seką, vis dėlto šis įpareigojimas

instaliuotojo gali būti išjungtas kai kurioms arba visoms komandoms, jai ,kurios tai komandos

reikia įprastam vartotojui.

Pradėjus komandos seką SYSTEM indikatorius pradeda mirksėti ir mirksi kol seka

baigiama. Jai į kontrolerį neįvedami jokie įrašai per 20 sekundžių jis automatiškai nutraukia

komandinę seką ir grįžta į darbo rėžimą.

1.2.1 Vartotojo programavimo komandos

[NNN] - trys skaičiai, kurie reiškia vartotojo ID numerį, naudoti visada tris skaičius 001 – 999.

[MASTER] – MASTER identifikatorius (kortele, PIN ar abu), priklausomai nuo rėžimo

nustatyto įrenginiui.

[INSTALLER] – INSTALLER identifikatorius (kortele, PIN ar abu), priklausomai nuo rėžimo

nustatyto įrenginiui.

[PIN] – PIN kodas, nuo 3 iki 6 skaitmenų.

[Kortelė(Card)] – kortelė nuskaitoma įrenginio.

(SK) kontroleris generuoja du trumpus signalus.

(OK) - kontroleris generuoja tris trumpus signalus.

(Klaida(Error)) - kontroleris generuoja vieną ilgą signalą (2 sekundes).

[01#] [INSTALLER] – Nustatomas instaliuotojo programavimo rėžimas

Įrenginiui nustatomas instaliuotojo rėžimas. Šiame rėžime galima detalus kontrolerio

konfigūravimas.

[11#] [MASTER] [NNN] [Kortelė] – programuojama nauja kortelė su vartotojo ID=NNN

Įrenginio nuskaityta kortelė bus priskirta vartotojui su ID=NNN.

[12#] [MASTER] [NNN] [PIN] - programuojamas naujas PIN su vartotojo ID=NNN

Įvestas PIN bus priskirtas vartotojui su ID=NNN.

[13#] [MASTER] [NNN] – šalina vartotoją su ID=NNN iš atminties

Vartotojas kurio ID=NNN bus pašalintas iš įrenginio atminties.

[14#] [MASTER] [NNN]- tikrina ar ID nėra užimtas

Jai atminties vieta priskirta vartotojui su ID=NNN yra laisva (tai reiškia, kad nei viena kortelė ar

PIN nebuvo priskirta) įrenginys generuoja (OK) signalą, jai kortelė ar PIN yra priskirtas

ID=NNN įrenginys sugeneruos (Klaida) signalą.

[17#] [MASTER] [17] – pašalina visus vartotojus iš atminties



Visos kortelė ir PIN kodai bus ištrinti; visi ID numeriai bus atlaisvinti ir bus galima priskirti

naujiems vartotojams.

[21#] [MASTER] [NNN] [Kortelė] – programuoja naują kortelę vartotojui ID=NNN su AWA

privilegija

Įrenginio nuskaityta kortelė bus priskirta vartotojui su ID=NNN, vartotojas turi AWA privilegija,

gali įeiti pro duris kada kontroleris yra Armed būsenoje.

[22#] [MASTER] [NNN] [PIN] - programuoja naują PIN vartotojui ID=NNN su AWA

privilegija

Įrenginyje įvestas PIN kodas bus priskirta vartotojui su ID=NNN, vartotojas turi AWA

privilegija, gali įeiti pro duris kada kontroleris yra Armed būsenoje.

[31#] [MASTER] [F] – AUX1 kontrolės komandos

Ši komanda suaktyvina AUX1 kontrolę, priklausomai nuo [F] reikšmės AUX1 galima nustatyti

ar pakeisti į sekančias būsenas;

Kada [F]=[0] AUX1 bus išvalytas,

Kada [F]=[1] AUX1 bus nustatytas;

Kada [F]=[2] AUX1 bus pakeista į atvirkščią būseną.

[33#] [MASTER] [F] – LIGHT kontrolės komandos

Ši komanda suaktyvina LIGHT kontrolę, priklausomai nuo [F] reikšmės LIGHT galima nustatyti

ar pakeisti į sekančias būsenas;

Kada [F]=[0] LIGHT bus išvalytas,

Kada [F]=[1] LIGHT bus nustatytas;

Kada [F]=[2] LIGHT bus pakeista į atvirkščią būseną.

[34#] [MASTER] [T] – Durų rėžimo kontrolės komandos

Ši komanda suaktyvina Durų rėžimo kontrolę, reikšmė [T] nusako Durų rėžimo būsenas;

Kada [T]=[0] durys bus nustatytos normaliu rėžimu;

Kada [T]=[1] durys bus nustatytos Atrakinta rėžimu;

Kada [T]=[2] durys bus nustatytos sąlyginai užrakinta rėžimu;

Kada [T]=[3] durys bus nustatytos užrakinta rėžimu;

[34#] [MASTER] [I] – identifikavimo kontrolės komandos

Ši komanda leidžia pakeisti kontrolerio identifikavimo rėžimą , [I] reikšmė nusako

identifikavimo rėžimus;

Kada [I]=[0] identifikacijos rėžimas bus nustatytas į Kortelė arba PIN;

Kada [I]=[1] identifikacijos rėžimas bus nustatytas į tik Kortelė;

Kada [I]=[2] identifikacijos rėžimas bus nustatytas į tik PIN;

Kada [I]=[3] identifikacijos rėžimas bus nustatytas į Kortelė ir PIN;



1.3Instaliuotojo programavimas
Šis rėžimas naudojamas įvairiems funkciniams kontrolerio nustatymams. Programavimo rėžimą
galima suaktyvinti tiek Armed tiek Disarmed būsenoje.
[01#] [INSTALLER]

Nesvarbu koks nustatytas identifikavimo rėžimas, INSTALLER rėžimas suaktyvinamas kortele
arba PIN (reikalingas tik vienas iš jų).

Kai IPR aktyvus SYSTEM indikatorius įsijungiau ON ir indikatorius STATUS yra žalia. Šiame
rėžime turite prieiga prie įvairi programavimo funkcijų, kurios skirtos pritaikyti programuojamą
įrenginį individualiems programuotojo poreikiam. Kai tik pirmas ženklas betkokios
programavimo komandos yra paspaustas, abu indikatoriai (SYSTEM ir STATUS) pradeda
kalbėti ir blyksi iki programavimo komandos pabaigos arba iki programavimo klaidos. Kai
komanda sėkmingai baigta kontroleris sugeneruoja OK signalą (trys signalai), bet vis dar bus
programavimo rėžime. Išeiti iš programavimo rėžimo galima su funkcija [00][#] arba tai
atliekama jai jokie įrašai neatliekami per 4 minutes.

1.3.1 Instaliuotojo programavimo komandos

[00][#] – išeiti iš Instaliuotojo Programavimo Rėžimo
Po šios komandos suvedimo kontroleris grįžta į pieštai buvusį darbinį rėžimą
[40] [#] – kontrolerio ID numerio nustatymai
[MN] skaičiai reiškia kontrolerio ID numerį, gali būti nuo 00 iki 99.
Pavyzdžiui: [4][0][0][0] nustato kontrolerio ID=00
Pagal nutylėjimą: < ID=00> arba kitoks atliekant atminties atstatymą.
[41][P][FW] – įėjimo tipo ir IN1 funkcijos nustatymai


