TeraAccess
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ОТЧИТАНЕ НА
РАБОТНОТО ВРЕМЕ
ОПИСАНИЕ

TeraAccess е система за контрол на достъпа и отчитане на работното време
на служители във фирми, организации и хотели. Структурата на системата
позволява да бъде модулно изграждана и настройвана според конкретните
нужди.
Основните модули на системата са управляващ софтуер, интерфейсни
контролери, контролери за достъп ,терминали , безконтактни карти или други
идентификатори и изпълнителни механизми.

ФУНКЦИИ







контрол на достъпа до определени помещения;
детекция на входни логически нива като аларми,паник събития и др.
ограничение на достъпа в зададени интервали от време;
възможност за дефиниране график на смените;
изчисляване на отработеното време, закъснения и извънреден труд;
изготвяне на справки със събраните данни.

СХЕМА

МОДУЛИ
ИНТЕРФЕСЕН КОНТРОЛЕР
Интерфейсния контролер служи за осъществяване на връзка между
управляващия компютър и контролерите за достъп.Системата позволява
включването на няколко интерфейсни контролера към един управляващ
компютър.
Всеки интерфейсен контролер има уникален 4 цифрен номер.Той участва в
лицензния ключ.При въвеждане на лиценза в софтуера, погледнете за кой
номер интерфейс е той.
В зависимост от параметрите на системата, интерфейсните контролери
могат да бъдат RS232/RS485 или USB/RS485.Двата типа контролери се
изработват в варианти на галванично разделени вход/изход и неизолирани
вход/изход.
Препоръчваме в системи с по вече от един интерфейсни контролера, те да
бъдат галванично разделени.
Използвания интерфейс RS485 позволява свързването до 30 физически
контролера за достъп към един интерфейсен контролер.Контролерите за
достъп се свързват паралелно чрез FTP кабел, като общата дължина на
кабела не трябва да е по голяма от 800 м.
Интерфейса RS485 на интерфейсния контролер е организиран чрез два
паралелно свързани конектора RJ45.По този начин мрежата от контролери
за достъм може да бъде изградена от два клона.
Двата физически края на интерфейсната шина на 485 трябва да бъдат
терминирани с терминатор 120 ома.

1. RS232/RS485 ИНТЕРФЕЙСЕН КОНТРОЛЕР

Структурна схема

Изводите на RJ45 конектора на RS485 интерфейса са :
1 - маса
2 - маса
3 - 485/А
4 - 485/В
5 - свободен
6 - свободен
7 - захранване 12 V
8 - захранване 12 V
Захранващото напрежение 12 V се подава към 7 и 8 перо на RJ45, като
по този начин в малки системи до 2-3 контролера и разстояние на кабела до
15 метра не е необходимо прокарването на допълнителен захранващ кабел.`

2. RS232/RS485 ГАЛВАНИЧНО РАЗДЕЛЕН ИНТЕРФЕЙСЕН КОНТРОЛЕР

Структурна схема

Изводите на RJ45 конектора на RS485 интерфейса са :
1 - маса
2 – маса
3 - 485/А
4 - 485/В
5 - свободен
6 - свободен
7 - свободен
8 – свободен
Захранващото напрежение е 12 V и захранва единствено интерфейсния
контролер.
На 7 и 8 перо на RJ45 ( интерфейсния кабел.) може да се измери
захранващото напрежение на контролерите 12 V.

2. USB/RS485 ИНТЕРФЕЙСЕН КОНТРОЛЕР

Структурна схема

Изводите на RJ45 конектора на RS485 интерфейса са :
1 - маса
2 - маса
3 - 485/А
4 - 485/В
5 - свободен
6 - свободен
7 - захранване 12 V
8 - захранване 12 V
Интерфейсния контролер се захранва чрез USB порта на компютъра.
Захранващото напрежение 12 V се подава единствено към 7 и 8 перо на
RJ45, за захранване на контролерите за достъп. По този начин в малки
системи до 2-3 контролера и разстояние на кабела до 15 метра не е
необходимо прокарването на допълнителен захранващ кабел.

2. USB/RS485 ГАЛВАНИЧНО РАЗДЕЛЕН ИНТЕРФЕЙСЕН КОНТРОЛЕР

Структурна схема

Изводите на RJ45 конектора на RS485 интерфейса са :
1 - маса
2 - маса
3 - 485/А
4 - 485/В
5 - свободен
6 - свободен
7 - свободен
8 – свободен
Интерфейсния контролер се захранва чрез USB порта на компютъра. На 7 и
8 перо на RJ45 ( интерфейсния кабел.) може да се измери захранващото
напрежение на контролерите 12 V.

МРЕЖОВ УДЪЛЖИТЕЛ NET- 485
Мрежовия удържител NET – 485 има за цел пренася в реално време данните
за един слот през локална компютърна мрежа.Условие за
работоспособността на удължителя е времето за предаване на пакетите
(ping) да е до 2-3 mS.
Удължителя се състои от 2 модула
- USB Интерфейсен конвертор – LAN
- LAN – RS485

Всеки от модулите има собствен IP адрес и MAC адрес.В настройкте на
удължителя се настройват собствените адреси, както и адресите на
насрещния модул, с който ще се прави връзката.
Промяната на настройките на модулите могат да се извършат с WEB
браузър.IP адресите по подразбиране са 192.168.2.2 и 192.168.2.3 В
диалоговия прозорец се задават user и password, които по подразбиране са
admin, admin.

След въвеждане на потребителското име и парола се отваря менюто
за настройка, където могат да се зададат нови настройки. Натискането на

бутона при включване на захранването предизвиква възстановяването на
настройките по подразбиране.
Поради това, че удължителят съдържа в себе си интерфейсен конвертор, то
за да работи системата е необходимо инсталирането на USB драйвер и
лицензен ключ.

ИНТЕРФЕЙС-ТЕРМИНАЛ-КОНТРОЛЕРИ ЗА ДОСТЪП – АCT210
Терминал интерфейс контролера съчетава в себе си целия необходим
хардуер за изграждане на система за отчитане на работно време.Той е
подходящ за реализиране на малки системи за контрол на работно време,
където не се изисква контрол на достъпа. АСТ 210 се свързва към
компютъра чрез RS232 интерфейс и се вижда от управляващия софтуер
като слот.
Устройството включва два контролера заедно с терминалите. Отговаря на
два адреса.Всяко устройство си има 4 цифрен уникален номер, който е
свързан с лиценза за софтуера.

АСТ 210 има на лицевия си панел два бутона и два светодиода.
При подаване на захранващо напрежение 12V и след инициализация двата
светодиода светват постоянно. При доближаване на карта в обсега на
антената, устройството издава кратък звук и светодиодите заточват да мигат
в продължение на 10 секунди. През това време, трябва да се натисне един
от двата бутона – за вход или изход в зависимост от това в каква посока е
преминаването на лицето.Устройството подава към компютъра номера на
картата и посоката на преминаване. Ако в продължение на 10 секунди след
подаване на карта не се натисне бутон, устройството се връща в
първоначално състояние на очакване на карта .

ТЕРМИНАЛ-КОНТРОЛЕРИ ЗА ДОСТЪП АCT110
Терминал контролерите се монтират в точки на контрол. Обслужват 1 антена
/вградена/ и 1 релеен изход. Свързват се в система чрез интерфейс RS485.
Всеки контролер има уникален номер, чрез който се управлява от
системата.
Контролерът следи за наличие на безконтактен
идентификатор /карта/ в обхвата на антената си. При
наличие на идентификатор към компютъра се изпраща
информацията за него. Програмата обработва данните,
регистрира събитието и връща команда. В зависимост от
командата, контролера реагира по съответен начин. При
контролиране на достъпа, релето на устройството може
да комутира вериги на електромагнитни брави,
турникети, бариери и други.

Свързване на АСТ 110
АСТ110 се свързва към системата чрез 6 клеми:
- захранване
- маса
- RS 485 B
- RS 485 A
- Реле
- Маса (реле – опция)
При стандартното си изпълнение (свързани джъмперите”1 с 2” и „3 с 4” )при
комутация релето подава напрежение 12V на клемата.Чрез промяна на
конфигурацията на двата жични джъмпера (свързване на „2 и 3”) контролера
може да се конфигурира така, че на последните две клеми да се изведе
нормално отворения контакт на релето.

В АСТ110 адреса на контролера се задава чрез бутон разположен на
платката.
Промяна на адреса на АСТ110
При изключено захранване се натиска бутона WR на платка.Подава се
захранващо напрежение без да се отпуска бутона.Червения светодиод
премигва един път късо, втори път дълго /това е инициализацията на
контролера/.След тези две премигвания, светодиода започва да мига
периодично с период около 1 секунда.Всяко светване на светодиода
отговаря на увеличаване на адреса на контролера с 1.Когато се достигне до

желания адрес се отпуска бутона и контролера преминава в работно
състояние.
Пример: Ако е необходимо да се зададе адрес №3 на АСТ 110
Натискаме бутона при изключено захранване. Подаваме захранващото
напрежение и следим премигванията на червения светодиод. Изчакваме
едно късо светване, едно дълго /инициализация/, след това три светвания на
светодиода и отпускаме бутона.
Свързване на АСТ 110
Схема на АСТ110
КОНТРОЛЕРИ ЗА ДОСТЪП - АCT120 O

Контролерите АCT120 O /офис/ се монтира в точки на контрол. Подържа 2
терминала и 1 релеен изход . Комуникират с управляващия компютър по
интерфейс RS485. При АСТ 120 О двата терминала управляват едно
изходно реле.Този начин на свързване намира приложение при контрол на
достъп на врата чрез електромагнитен насрещник или електормагнит.
Обикновенно терминалите се разполагат от двете страни на вратата.
При стандартното изпълнение на контролера, при задействие на релето, на
клема “брава” се подава напрежение 12 V, като по този начин се опростява
свързването на електромагнитния насрещник.
При необходимост от управление на други типове изпълнителни устройства
се премахва джъмпер 03/намира се непосредствено до релето/ По този
начин клеми +12V и “брава” стават изводи на нормално отворен контакт на
релето.Консумацията на контролера без захранване на изпълнителното
устройство е малка и захранването на контролера в този случай се
извършва чрез интерфейсния кабел.
При свързването си в система АСТ 120 О отговаря на 2 съседни адреса.
Първия адрес се задава в системата като вход, а втория като изход.

Терминал 1 отговаря на младшия адрес, а терминал 2 на
старшия.Задаването на адрес на контролера се извършва чрез бутон WR
зазположен на платката и червения светодиод на платката или на
терминалите.
Промяна на адреса на АСТ120 О
При изключено захранване се натиска бутона WR на платка.Подава се
захранващо напрежение без да се отпуска бутона.Червения светодиод
премигва един път късо, втори път дълго /това е инициализацията на
контролера/.След тези две премигвания, светодиода започва да мига
периодично с период около 1 секунда.Всяко светване на светодиода
отговаря на увеличаване на адреса на контролера с 1.Когато се достигне до
желания адрес се отпуска бутона и контролера преминава в работно
състояние.
ВНИМАНИЕ! За всеки контролер се задава един номер, който се
присвоява на младшия адрес.Старшия автоматично приема адрес с единица
по голям от младшия.
Пример: Ако е необходимо да се зададе адрес №3 и № 4 на АСТ 120 О
Натискаме бутона при изключено захранване. Подаваме захранващото
напрежение и следим премигванията на червения светодиод. Изчакваме
едно късо светване, едно дълго /инициализация/, след това три светвания на
светодиода и отпускаме бутона. При това програмиране младшия адрес на
контролера е 3, а старшия 4.
Означение на изводите
Заб. По предварителна заявка,конекторите RJ45 могат да бъдат
заменени с клеморед.

КОНТРОЛЕРИ ЗА ДОСТЪП - АCT120 O 2

Контролерите АCT120 O2 /офис/ се монтира в точки на контрол. Подържа 2
терминала и 1 релеен изход . Комуникират с управляващия компютър по
интерфейс RS485. При АСТ 120 О 2 двата терминала управляват едно
изходно реле.Този начин на свързване намира приложение при контрол на
достъп на врата чрез електромагнитен насрещник или електормагнит.
Допълнително този контролер има 2 допълнителни релета и три
входа.Чрез тях могат да се реализират допълнителни функции като детекция
на алармени събития,включване на релета в определен часови диапазон
или включване в зависимост от даден вход. Задействието на всички
допълнителни функции може да бъде записано в базата от данни.
При стандартното изпълнение на контролера, при задействие на
релето, на клема “брава” се подава напрежение 12 V, като по този начин се
опростява свързването на електромагнитния насрещник.
При необходимост от управление на други типове изпълнителни устройства
се премахва джъмпер 03/намира се непосредствено до релето/ По този
начин клеми +12V и “брава” стават изводи на нормално отворен контакт на
релето.Консумацията на контролера без захранване на изпълнителното
устройство е малка и захранването на контролера в този случай се
извършва чрез интерфейсния кабел.
При свързването си в система АСТ 120 О 2 отговаря на 2 съседни адреса.
Първия адрес се задава в системата като вход, а втория като изход.
Терминал 1 отговаря на младшия адрес, а терминал 2 на
старшия.Задаването на адрес на контролера се извършва чрез бутон WR
зазположен на платката и червения светодиод на платката или на
терминалите.
Промяна на адреса на АСТ120 О2
Процедурата за промяна на адреса е същата както на АСТ120 О
Означение на изводите
Заб. По предварителна заявка,конекторите RJ45 могат да бъдат
заменени с клеморед.

КОНТРОЛЕРИ ЗА ДОСТЪП - АCT120 Т

Контролерите АCT120 Т/турникет/ се монтира в точки на контрол. Подържа 2
терминала и 2 релейни изхода . Комуникират с управляващия компютър по
интерфейс RS485. При АСТ 120 Т двата терминала управляват отделни
изходни релета.(реле 1 и реле 3)Този начин на свързване намира
приложение при контрол на достъпа чрез използване на турникети или
бариери.
При стандартното изпълнение на контролера, при задействие на релетата,
на клеми “ел.магнит 1” и “ел.магнит 2” се подава напрежение 12 V, като по
този начин се опростява свързването на изпълнителните устройства.
При необходимост от управление на други типове изпълнителни устройства
се премахва джъмпер 03/намира се непосредствено до релето/ и джъмпер
04 /жичен джъмпер намиращ се непосредствено на изводите на реле 3. По
този начин клеми +12V , “ел.магнит 1” и “ел.магнит 2” , +12V стават изводи на
нормално отворени контакти на реле1 и реле 3. При свързването си в
система АСТ 120 Т отговаря на 2 съседни адреса. Първия адрес се задава в
системата като вход, а втория като изход. Терминал 1 отговаря на младшия
адрес, а терминал 2 на старшия.Задаването на адрес на контролера се
извършва чрез бутон WR зазположен на платката и червения светодиод на
платката или на терминалите.

При работа с турникет е предвидена възможност за изключване на
релетата /независимо от зададеното време в програмата/ при подаване на
управляващ сигнал към контролера.Чрез тази функция се предотвратява
преминаването на 2 лица през точката на достъп.
Устройството изключва релетата при окъсяване на вход сензор спрямо маса
или подаването на логическа 1. Логическата 1 е (+12V). Избора на режима
за работа на сензора се определя от джъмпер, разположен на платката
непосредствено до клемите на сензора.
По заявка, контролера може да бъде произведен за логически нива 0 и +5V.

ПРОМЯНАТА НА АДРЕСА НА АСТ120 Т е като на АСТ120 О
Означение на изводите

Снимка на платката
Заб. По предварителна заявка,конекторите RJ45 могат да бъдат
заменени с клеморед.

КОНТРОЛЕР ЗА ДОСТЪП - АCT120 Н

Контролера АCT120 Н/хотел/ се монтира в точки на контрол.
Специализиран е за нуждите на хотелските системи за достъп, но може да
се използва и за други приложения.Подържат 2 терминала и 3 релейни
изхода и три входа. Има собствена енергонезависима памет, в която могат
да се запаметят 14 карти. Комуникира с управляващия компютър по
интерфейс RS485. При свързването си в система АСТ 120 Н отговаря на 1
адрес.
АСТ 120 Н изпълнява следните логически функции:
1. Терминал 1 управлява реле 1 – използат се за контрол на достъпа в
стаята. При задействие на релето, на клема “брава” се подава
напрежение 12 V, като по този начин се опростява свързването на
електромагнитния насрещник.
2. Терминал 2 управлява реле 2 – използва се за енергоспестяване.
Характерна особенност е, че единствено картите запаметени в паметта
на контролера, могат да предизвикат включването на реле 2. Релето е
във включено състояние когато има карта в обсега на антената и се
изключва 15 секунди след снемане на картата.
3. Реле 3 е с общо предназначение.Може да се включва и изключва от
управляващия софтуер.
4. Входове 1,2 и 3 служат за пренос на сигнали към управляващия
софтуер от външни сензори.Те имат релейна характеристика и чрез
тях може да се организира охрана на помещенията, включване на
паник бутони и др. Настройката на параметрите на входовете се

извършва от управляващия софтуер.Логическите нива на входовете
са 0 и 5 V.
5. Паник функция – При задействие на „паника” /дефинира се от
управляващия софтуер/ контролера изпраща сигнал към
управляващия софтуер.Едновременно с това входния терминал
започва да издава периодично звуков и светлинен сигнал.Контролера
периодично включва реле 1, като по този начин се дава възможност
до лесен достъп до помещението.
ПРОМЯНАТА НА АДРЕСА НА АСТ120 Н е като на АСТ120 О

Означение на изводите

Заб. По предварителна заявка,конекторите RJ45 могат да бъдат
заменени с клеморед.
Заб. По предварителна заявка,контролера може да бъде изработен в
кутия за DIN стандарт за закрепяне.
КОНТРОЛЕР ЗА ДОСТЪП - АCT121 Н

Контролера АCT121 Н/хотел/ се монтира в точки на контрол.
Модификация на АСТ120 Н, като са добавени някои допълнителни функции.
Специализиран е за нуждите на хотелските системи за достъп, но може да
се използва и за други приложения.Подържат 2 терминала и 4 релейни
изхода и 4 входа. Има собствена енергонезависима памет, в която могат да
се запаметят 14 карти. Комуникира с управляващия компютър по интерфейс
RS485. При свързването си в система АСТ 120 Н отговаря на 1 адрес.
АСТ 120 Н изпълнява следните логически функции:
Терминал 1 управлява реле 1 – използат се за контрол на достъпа в
стаята. При задействие на релето, на клема “брава” се подава напрежение
12 V, като по този начин се опростява свързването на електромагнитния
насрещник.При отваряне на вратата за 20 секунди се включват релета 2 и 4.
По този начин при влизане в стаята, осветлението е пуснато. Ако не се
постави карта в енергоспестяващото устройство, след 20 секунди релета 2 и
4 се изключват.
Терминал 2 управлява реле 2 и 4.
Реле 2 се използва се за енергоспестяване.

Реле 4 се използва за включване на осветлението.Разликата спрямо
реле 2 се състои в това, ако осветлението е изключено и се активира
паника - осветлението се включва.
Контролера АСТ121-Н различава и изобразява на екрана присъствието на
гост на хотела и служебно лице в хотелската стая.
Характерна особенност е, че единствено картите запаметени в паметта на
контролера, могат да предизвикат включването на реле 2. Релето е във
включено състояние когато има карта в обсега на антената и се изключва 15
секунди след снемане на картата.
Реле 3 е с общо предназначение.Може да се включва и изключва от
управляващия софтуер.
Входове 1,2 ,3 и 4 служат за пренос на сигнали към управляващия
софтуер от външни сензори.Те имат релейна характеристика и чрез тях
може да се организира охрана на помещенията, включване на паник бутони
и др. Настройката на параметрите на входовете се извършва от
управляващия софтуер.Логическите нива на входовете са 0 и 5 V.
Паник функция – При задействие на „паника” /дефинира се от
управляващия софтуер/ контролера изпраща сигнал към управляващия
софтуер.Едновременно с това входния терминал започва да издава
периодично звуков и светлинен сигнал.Контролера периодично включва
реле 1, като по този начин се дава възможност до лесен достъп до
помещението.
ПРОМЯНАТА НА АДРЕСА НА АСТ121 Н е като на АСТ120 О

Означение на изводите

КОНТРОЛЕРИ ЗА ДОСТЪП - АCT120 R
Контролера АCT120 R е модификация на АСТ120 О. Подържа 1
терминал и 1 релеен изход . Отговаря на два последователни адреса.
При доближаване на валидна карта в обсега на антената, контролера
изпраща към програмата информация за картата от младчия си адрес и ако
картата е разрешена, то контролера включва релето.Контролера държи
включено релето докато картата е в обсега на антената.При изваждане на
картата от обсега на антената, контролера изпраща към компютъра
информация за преминаване от втория си адрес.
По този начин може да се контролира работата на машини и процеси, като в
последствие могат да се генерират справки колко време е работила дадена
машина с определено лице.

