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1. Introduktion
Dette udtryk kan bruges til mange forskellige applikationer. Læseren har et dobbelt
statuslys (grøn og rød) og kan justeres i læseafstand. Læseren er touchless og er derfor
velegnet til adgangskontrolsystemer på eksempelvis hospitaler eller restauranter hvor
hygiejnen er vigtig.
På artikelnummer 480090 og 480091 kan LED-indikationen justeres.
I standby lyser LED-ringen rød eller grøn (default er rød).
Når læseren aktiveres, vil LED-ringen lyse modsat farve af standby-lys (rød eller grøn).
Bemærk: Til disse artikelnumre er det kun de fem øverste ledninger, som er installeret (rød,
sort, gul, hvid og blå)
Artikelnummer 480190 and 480191 leveres med kabel med 8 ledere, hvilket tillader ekstern
styring af den røde og grønne LED-indikation.

2. Installation
•
•
•

Montér læseren på en jævn overflade.
Tilslut ledningerne til strømforsyningen, låsen, samleboksen osv.
Påfør spænding 12 VDC, maks. 24 VDC

Bemærk: Sørg for, at der ikke er nogen genstand (beskyttelsesklistermærker inkluderet) eller
andre forhindringer inden for 30 cm fra læseren for at undgå støj.
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3. Justering af tid og læseafstand
3.1 Justering
Tid og afstand justeres med den gule skive. Den øverste gule skive justerer tiden, og den
nederste justerer afstanden.
Når pilen står som på nedenstående billede er læseren indstillet til den kortest mulige
tid/afstand. Tid/Afstand øges ved at rotere den gule skive mod højre.
OBS. Hvis den gule skive som justerer tiden sættes så langt mod den anden ende som muligt
(modsat som på nedenstående billede), så vil tiden være indstillet til toggle.

Tid
Afstand

3.2 Tid
Art. Nr. 480090, 480091:
For disse artikelnumre kan du indstille tiden (fra 0,5 sekund op til 30 sekunder)
eller aktivere toggle funktion.
Art. Nr. 480190 og 480191:
For disse artikelnumre kan du indstille tiden (fra 0,5 sekund op til 30 sekunder)
eller aktivere toggle funktion.
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3.3 Læseafstand
Art. Nr. 480090 og 480091:
Læseafstanden på disse læsere kan indstilles til mellem 4-15 cm. (±25%)
Art. Nr. 480190 og 480191:
Læseafstanden på disse læsere kan indstilles til mellem 3-12 cm. (±25%)

4. Tekniske specifikationer
Spændingsinterval:					
12 - 24 VDC, 30 mA
Relæer:
- NO							1A DC 30V (Maks.)
- NC							1A DC 30V (Maks.)
- COM							1A DC 30V (Maks.)
Driftstemperatur:					-10°C ~ +70°C
Farve:							Sort eller hvid
Dimensioner (HxBxD):				50x50x8 mm.
Bemærk: Dimensioner kan variere afhængigt af den valgte ramme.
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Tak fordi du valgte Conlans produkter.
For yderligere hjælp, kontakt venligst
vores support service.

