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Rajoitukset 

 
Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions Oy:n (GSSS) omaisuutta. 
Ohjekirjan sisältö on pyritty tekemään tarkaksi ja luotettavaksi. GSSS ei kuitenkaan vastaa sen mahdollisista 
virheistä tai puutteista, eikä mahdollisista tämän dokumentin mukaisen tuotteen käytön aiheuttamista, 
epähuomiossa tehdyistä vahingoista ja ennalta arvaamattomista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai 
kustannuksista, liiketulon, palkan, muun tulon tai oletettujen säästöjen menetyksistä. 

 
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu tai hyväksytty mihinkään sellaiseen sovellukseen, jossa on kyse ihmishengen 
turvaamisesta tai muuhun sellaiseen käyttöön, jossa laitteen virheellinen tai puutteellinen toiminta saattaa 
aiheuttaa vahinkoja tai haittaa! 

 

 

 

 

Esittely 
 

PR 1000 on joustava etälukija moneen käyttöön. Normaalisti toimiessa keltainen LED palaa (vasen LED) . 
Aktivointi hyväksytyllä käyttäjäavaimella (tag) tai -kortilla, keltainen ja vihreä LED syttyvät aktivointiajaksi. Jos 
avainta tai korttia ei hyväksytä, punainen LED syttyy hetkeksi. Laitteessa on sisäänrakennettu summeri, joka 

ilmoittaa avaimen / kortin hyväksynnästä / hylkäämisestä. Summeri voidaan lisäksi aktivoida suoraan 
yhdistämällä ruskea johto maatasoon (GND).   

 
Käyttäjäavaimet / -kortit talletetaan muistipaikkoihin 1 -1000. Toimitettaessa kaikki muistipaikat ovat tyhjiä. 

 Ensimmäisestä laitteelle (virran kytkemisen jälkeen) näytetystä avaimesta tulee pääkäyttäjäavain (MT). 
Seuraavasta laitteelle näytetystä avaimesta tulee kontrolliavain (CT). Laite on nyt valmis käyttäjäavainten (UT) ohjelmointiin 

 (kts. myös s.3 laitteen nollaus)  
 

 

Käyttäjäavaimet / -kortit 
 

Käyttäjäavainten / -korttien ohjelmointi pulssikäyttöön: 
 

Näytä pääkäyttäjäavainta (MT) yhden kerran lukijalle (keltainen LED vilkkuu) (Lukija on nyt ohjelmointitilassa), näytä uutta 
käyttäjäavainta lukijalle, toiminto vahvistetaan summerilla ja LED’in vilkkumisella.  Näytä seuraavaa avainta jne.  – laitteessa on tilaa 

tuhannelle (1000) käyttäjälle. kaikki käyttäjäavaimet talletetaan muistipaikkoihin yhdestä (1) eteenpäin järjestyksessä. Ohjelmoinnille on 
aikaa n. 10 sekuntia jokaisen syötön jälkeen. Ohjelmoitu käyttäjäavain aktivoi lukijan ulostulon n. viideksi (5) sekunniksi (pulssi). 

 

Käyttäjäavainten / -korttien ohjelmointi kytkinkäyttöön: 
 

Näytä pääkäyttäjäavainta (MT) kaksi (2) kertaa lukijalle peräkkäin (MT2) (vihreä LED vilkkuu). Näytä uutta käyttäjäavainta, toiminto 
vahvistetaan summerilla ja LED’in vilkkumisella. Ohjelmoitu käyttäjäavain aktivoi lukijan ulostulon kytkintoimintaiseksi. Muistipaikkoihin 

voidaan tallettaa vaihtelevasti, joko kytkin- tai pulssimuotoiseksi. Seuraava käyttäjäavain talletetaan aina lukijan seuraavaan vapaaseen 
muistipaikkaan. 

 

Käyttäjäavaimen / -kortin poistaminen: 
 

Näytä pääkäyttäjäavainta kolme (3) kertaa peräkkäin lukijalle (punainen LED vilkkuu). Näytä lukijalle poistettavaa käyttäjäavainta / -
korttia. Tämä / nämä muistipaikat ovat nyt vapaita. Muista merkitä ylös vapaa muistipaikka. 

 

Hukkuneen käyttäjäavaimen / -kortin poisto: 
 

Näytä pääkäyttäjäavainta neljä(4) kertaa peräkkäin lukijalle (vihreä ja punainen LED vilkkuvat). Näytä lukijalle avainta, joka on 
tallennettu hukkunutta avainta edeltäneeseen muistipaikkaan. Esim. Avain muistipaikassa 12 halutaan poistaa: Näytä pääkäyttäjä- 

avainta (MT) neljä kertaa lukijalle – näytä muistipaikassa 11 oleva avainta lukijalle, muistipaikassa 12 ollut käyttäjäavain on nyt poistettu. 
Muistipaikka nro 12 on nyt tyhjä. Eli jos haluat nyt poistaa avaimen muistipaikasta 13, näytä taas muistipaikan 11 muistipaikasta. jne. 
HUOM! kaikki uudet ohjelmoitavat avaimet tallentuvat järjestyksessä tyhjiin muistipaikkoihin. Muista merkitä ylös vapaat muistipaikat. 

 

Muistipaikassa nro 1 olevan käyttäjäavaimen / -kortin poistaminen: 
 

Näytä pääkäyttäjäavainta viisi (5) kertaa lukijalle (kaikki LED’it vilkkuvat). Käyttäjäavain muistipaikassa 1 on nyt poistettu. 
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Uuden PR 1000 etälukijan asennus: 
 
 

Johdon värit 
 

Toiminto Kuvaus 

Punainen +12 V DC Käyttöjännite , +9 – 15 V / 100 mA 
Musta 0 V, GND           Käyttöjännite 0 V 

Keltainen Avokollektorilähtö, 500 mA. 
0V aktivoi 

Ulostulo (oven aukaisu, rele, hälytys jne.) 

Vihreä / Valkoinen Sabotaasilenkki Lukijassa on oikosulkulenkki 
Ruskea 0V aktivoi summeri /Pito Ulkoinen ohjaus / pitotoiminto 
Oranssi 0V aktivoi punainen LED Ulkoinen ohjaus 
Sininen 0 V aktivoi, ulkoiselle painikkeelle. 

Pulssimuotoinen  
Keltaisen ulostulon ulkoinen ohjaus (oven 

aukaisu, rele, hälytys jne.) 

 

PR 1000 etälukijan lisäasetukset: 
 

Yleensä laitteen asentaja suorittaa nämä asetukset / ohjelmoinnit. 
 

PR1000 etälukijan täydellinen nollaus: 
 

Kytke lukijan keltainen ja ruskea johto yhteen. Kytke lukijaan virta. Poista oikosulku. Lukija on nyt palautettu tehdasasetuksiin. Mitään 
avainta / -korttia ei ole nyt laitteen muistissa. Keltainen LED vilkkuu. Ensimmäisestä lukijalle näytettävästä avaimesta / -kortista tulee 

pääkäyttäjäavain / -kortti (MT).  Seuraavasta näytettävästä avaimesta tulee kontrolliavain / -kortti (CT).   PR 1000:een voidaan nyt 
ohjelmoida käyttäjäavaimet / -kortit. 

 
 
 

Kontrolliavaimen / -kortin (CT) lisätoiminnot: 
 

Kontrolliavainta (CT) käytetään pääkäyttäjäavaimen (MT) kanssa laitteen ohjelmointiin. 
 

Etälukijan ohjelmointi: 
 

 Kuvaus 
Indikointi* Toiminto Indikointi Toiminto Ohjelmointi Uusi arvo 

Ø O O CT1 -- Ø Ø MT Summeri on/off, toisto On = Ø, Off = O 
-- Ø Ø CT2 -- -- -- MT Siirtää lukitusindikointia 1-8, 

käytä MT avainta valitaksesi 
1 – 8, kts.  LED 
indikointia 1 – 8 

-- -- -- CT3 -- -- -- MT Lukitusindikoinnin poisto 1-8, 
käytä MT avainta valitaksesi 

1 – 8, kts. LED 
indikointia 1 – 8 

-- -- -- CT4 -- Ø O MT Ei toiminnassa  PR 1000:ssa  
-- Ø O CT5 -- Ø Ø MT Kytkin avokollektori 2 polariteettiä  

’—’: 
Ø = käännä, 0 = ei käännä 

-- Ø Ø CT6 -- O Ø MT Ei toiminnassa PR 1000:ssa  
-- O Ø CT7 -- Ø Ø MT Avokollektorilähdön pitoaika CT7 ja MT:n välinen aika tallentuu 

impulssin pituudeksi.  
0 = kytkin 

-- Ø ø CT8 Ø Ø Ø MT Tallennus ja poistuminen Kaikki valitut parametrit 
tallennetaan 

ø ø ø CT9   Poistuminen ilman tallennusta  
 
 
 

*: Selvitys LED’in indikoinnista: (Oletus: Keltainen - lukittu, Keltainen ja Vihreä – ei lukittu) 
 
 
 

Indikointi Keltainen LED Vihreä LED Punainen LED 
Ø O O On Off Off 
-- Ø Ø Vaihtuva On On 
-- Ø O Vaihtuva Vilkkuu Off 
Ø Ø Ø Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu 
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Esimerkkejä: 
 

Tallennus: CT8 - MT. 
Ohjelmointitilasta poistuminen ilman tallennusta: Odota n. 10 sek. Lukija palautuu normaalitilaan. 

 

Esimerkeissä: 
UT = Käyttäjäavain UT1  = Käyttäjäavain 1 jne. 

 

Esim 1: 
MT1, UT1, UT2, UT3: 3 Käyttäjä-avainta on nyt ohjelmoitu (impulssille). Muistipaikat  1 - 3. 

 

Esim 2: 
MT1, UT1, UT2, MT2, UT3, UT4: 2 Käyttäjä-avainta on nyt ohjelmoitu impulssille ja kaksi kytkinmuotoisiksi. 

 

Esim 3: 
MT1, MT2, MT3, UT3: Käyttäjäavain n:ro 3 on nyt poistettu. 

 

Esim 4: 
CT2, MT3: LED indikointi normaalitilassa on nyt vaihdettu n:ro 3:een (kuten lukijasta näkyy) CT4, CT5, CT6, CT7, CT8 ja MT - asetus 

on tallennettu lukijaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniset tiedot: 
Jännite: + 9 – 15 V DC, 100 mA. 
Ulostulo: (keltainen johto): max. 500 mA. 
Ulkoinen ohjaus summerille ja punaiselle LED’ille 
Ulkoinen ohjaus summerille, pidolle ja lukolle 
Käyttölämpötila: -30° C - + 80° C. 
Kosteus: 100%, IP67. 
Väri: Musta, optiona valkoinen. 
Mitat: (k x l x s): 130 x 50 x 8 mm. 
Kaapeli: 2,5 m, 8 johdinta. 
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Pikaohje PR 1000: 
 

Pääkäyttäjä- ja kontrolliavaimien / -korttien ohjelmointi: 
 

Näytä ensimmäistä  
avainta lukijalle. 
Äänimerkin kuultuasi 
on ensimmäinen avain 
ohjelmoitu pää-
käyttäjäavaimeksi (MT) 

 Näytä toista avainta 
lukijalle. Lukija vastaa 
äänimerkillä ja toinen 
avain on nyt ohjelmoitu 
kontrolliavaimeksi (CT). 

 

Ohjelmoituasi 
pääkäyttäjäavaimen ja 
kontrolliavaimen lukija palaa 10 
sekunnin kuluttua 
normaalitilaan. 

 

Kuinka ohjelmoit käyttäjäavaimen (pulssilähdöllä) 
 

Näytä pääkäyttäjä-
avainta (MT) 1 kerran 
lukijalle. Lukija on nyt 
valmis 
käyttäjäavainten 
ohjelmointiin. 

 Näytä uutta käyttäjäavainta 
lukijalle. Lukija vastaa 
äänimerkillä. Toista tämä 
vaihe kun haluat lisätä 
käyttäjäavaimia. 

 Käyttäjäavaimien lisäyksen 
jälkeen odota 10 sekuntia ja 
lukija palaa normaalitilaan. 

 

Kuinka ohjelmoit käyttäjäavaimen (kytkin lähdöllä) 
 

Näytä pääkäyttäjä-
avainta (MT) 2 - kertaa 
lukijalle. Lukija on nyt 
valmis 
käyttäjäavainten 
ohjelmointiin. 

 Näytä käyttäjäavainta 
lukijalle. Lukija vastaa 
äänimerkillä. Toista tämä 
vaihe kun haluat lisätä 
käyttäjäavaimia. 

 Käyttäjäavaimien lisäyksen 
jälkeen odota 10 sekuntia ja 
lukija palaa normaalitilaan. 

 

Käyttäjäavaimen poistaminen 

 
Näytä  
pääkäyttäjäavainta 
(MT) 3 - kertaa lukijalle. 
Lukija on nyt valmis 
poistamaan  
käyttäjänavaimen. 

 Näytä poistettava 
käyttäjänavain lukijalle. 
Lukija vastaa äänimerkillä. 
Toista tämä vaihe kun 
haluat poistaa lisää 
käyttäjäavaimia. 

 Kun olet poistanut 
käyttäjäavaimet odota 10 
sekuntia ja lukija palaa 
normaalitilaan. 

 

Viallisen/hukatun käyttäjäavaimen poistaminen 
 

Näytä   
pääkäyttäjäavainta 
(MT) 3 - kertaa lukijalle. 
Lukija on nyt valmis 
poistamaan viallisen 
tai hukatun 
käyttäjäavaimen. 

 Näytä viallista / hukattua 
avainta edellistä 
käyttäjäavainta lukijalle. 
(esim: käyttäjäavain 12 
hukkunut. Näytä 
käyttäjäavainta 11). 

 Kun olet poistanut ne 
käyttäjäavaimet jotka 
halusit odota 10 sekuntia 
ja lukija palaa takaisin 
normaalitilaan. 

 

Käyttäjäavaimen poistaminen 1 muistipaikasta 
 

Näytä  
pääkäyttäjäavain (MT) 
5 kertaa lukijalle.  
Käyttäjäavain 
muistipaikasta 1 on 
nyt poistettu. 

 Odota n. 10 sekuntia ja 
lukija palaa takaisin 
normaalitilaan. 

 

 

 
 
 
 
 

Kiitokset CONLAN tuotteiden valinnasta! 
 


