
Описание: 

SAC-200 е безконтактен четец за контрол на 

достъп, който работи напълно самостоятелно. 
Не се нуждаете от допълнителни контролери и 

софтуер. Програмирането му става единствено и 
само с мастер карта включена в комплекта, 

коeто прави инсталацията и използването на 
чeтеца изключително лесно и бързо.  

SAC-200 е проектиран да замести механичната 
ключалка на входните врати на жилищните 

сгради.Също толкова успешно се прилага и в 
малки и средно-големи офиси. Интегрирането 

на четеца към вече изградена домофонна сис-
тема става лесно и изисква минимални корек-
ции.  

Технически спецификации: 
 Работно напрежение: 12VAC/DC 

 Работен ток: 80mA; В покой: 40mA 

 RF Честота: EM 125KHz 

 Релеен изход : максимум 3А/24VAC/DC 

 Реле време:3 секунди 

 Обем на паметта: 200 карти или чипа 

 Диапазон на четене: 8~10см в зависимост 
от локална инсталация  

 Светлинни индикации: 

     Син:Система готовност 

     Червен : Отказан достъп 

     Зелен : Позволен достъп 

 Работна среда:-20ºC~70ºC;5~95% влаж-
ност 

 Размери: (В)115мм;(Ш)75мм;(Д)20мм 
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Изтриване на карти от SAC-200 
1. Изтриването става като към четеца се по-
даде мастер картата три пъти. Ако до 2 се-

кунди не се подаде мастер картата отно- во, 
устройството започва да изтрива карти- те. 

Докато трае изтриването, червеният 
светoдиод свети и зумера издава продъл- 
жителен звук.  

2. ВСИЧКИ ВЪВЕДЕНИ КАРТИ СЕ ИЗТРИ- 
ВАТ!!!  

3. НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЧЕТЕЦА ОТ ЗАХРАН- 
ВАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗТРИВАНЕТО!!!  
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Записване на карти в SAC-200 
1. Подавате мастер картата към четеца два 
пъти.  

2. Изчакайте да светне червения светоди-
од. Това индикира, че четецът е в програ-

мен ре- жим.  
3. Започнете да подавате новите карти. 
При успешен запис на карта се чуват ня-

колко кратки звука и диодът премигва бър-
зо. Възп- роизвеждането на продължителен 

звук озна- чава, че картата не е записана 
защото е дос- тигнат максималния брой за-
писи (200бр.за модел SAC-200) или картата 

вече е била за- писана.  
4. За излизане от програмен режим подайте 

веднъж мастер картата или изчакайте око-
ло 10 секунди докато изгасне червеният 
диод.  

5. SAC-200 е готов за работа  

Схема на свързване 



 

Схема на свързване към съществуваща домофонна система 
с комутиране на отрицателния(-) полюс. 

ВНИМАНИЕ!!! При грешно свързване има опасност от повреда на четеца и домофонната 
система. 

 
Препоръчваме свързването на четеца към  домофонна система да бъде направено от 

квалифициран ел. техник. 
 



 

Схема на свързване към съществуваща домофонна система 
с комутиране на положителния(+) полюс. 

ВНИМАНИЕ!!! При грешно свързване има опасност от повреда на четеца и домофонната 
система. 

 
Препоръчваме свързването на четеца към  домофонна система да бъде направено от 

квалифициран ел. техник. 
 


