
 

 

 
 
 

ТЕРМИНАЛИ ЗА ДОСТЪП 

 
Терминалите АCА се свързват към контролерите ACT120/121.  Състоят се от 
антена, звукова и светлинна сигнализация. Връзката с контролера се 
осъществява по 8 жилен кабел, не по-дълъг от 3 метра. Имат някоколко 
разновидности, в зависмост от дизайна:  

ТЕРМИНАЛ АСА100 - Иконка 

 

Закрепването му се осъществява чрез два проходни отвора в кутията и 
дюбели към стената.8 чифтовия кабел излиза от задната страна на 
кутията.След монтажа, на лицевия панел се залепя поликарбонатен стикер. 
Заб. Дизайна и надписите на стиера могат да 
бъдат изработени по проект на клиента. 
Свързващия кабел се закрепя към терминала чрез 
8 перов клеморед.Означението на изводите е 
следното: 
 

1. Зумер 
2. Зумер 
3. Свободен 
4. Маса 
5. Червен светодиод 
6. Зелен светодиод 
7. Антена вход 
8. Антена изход 
 

Произвежда се в бяла и черна кутия. 

Свързването му към контролера за достъп се извършва чрез свързване на 
едноименните номера на изводите на контролера и терминала. 

Терминала се произвежа във влагозащитен вариант. При него платката 
е без клеморед и е комплектован с 3 метра FTP кабел. 

ТЕРМИНАЛ АСА101 - Щит 

 

Предназначен е за закрепване чрез конзолни 
кутии, но има възможност и за закрепяне към 
гладки стени.При закрепяне към гладки стени,8 
чифтовия кабел излиза от долната страна на 
кутията.След монтажа, на лицевия панел се 
залепя поликарбонатен стикер.Терминала се 
предлага и във вариант за монтаж завъртян на 



 

 

180 градуса.Разликата е в посоката на надписа на стикера. 
Заб. Дизайна и надписите на стиера могат да бъдат изработени по проект на 
клиента. 
Свързващия кабел се закрепя към терминала чрез 8 перов 
клеморед.Означението на изводите е следното: 

1. Зумер 
2. Зумер 
3. Свободен 
4. Маса 
5. Червен светодиод 
6. Зелен светодиод 
7. Антена вход 

     8. Антена изход 

Свързването му към контролера за достъп се извършва чрез свързване на 
едноименните номера на изводите на контролера и терминала. 

 

ТЕРМИНАЛ АСА102 Овал 

  

Предназначен е за закрепване към 
вертикални колонки при работа с 
турникети или при други приложения в 
зависимост от дизайнерските 
решения.Клемореда и свързването му са 
както при АСА 101. 
 
 

ТЕРМИНАЛ АСА103 

 Терминала е предназначен за вграждане в конзола.Характерно за него 
е, че външният му дизайн може да бъде проектиран по идейни проекти на 
клиента. Разположението на клемите е както на АСА 100/101. 
Индикаторите му са двуцветни, разположени по периферията на окръжност.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Разположението и номерацията на клемореда е както на АСА100 
 



 

 

 
 
 

ТЕРМИНАЛ АСА104, АСА105 – Gewiss 

Терминала е изработен от модули Gewis. Произвежда се във вариант 
със квадратна - АСА 104 или правоъгълна – АСА105 форма. Светодиодния 
индикатор е двуцветен – зелен и червен. По предварителна заявка, 
контролерите, които ще работят с този терминал могат да управляват и 
трети жълто-оранжев цвят, който да показва присъствие на гост в стаята. 
Множеството декоративни рамки и възможността за печат на стикера според 
изискванията на клиента, правят множество модификации на външния вид 
на терминала. 

Клемите и свързването на терминала е като АСА100 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ТЕРМИНАЛ АСА106 – Simon 

Терминала е изработен от модули на серия 82 на Симон. Произвежда 
се във вариант със 2 или 3 светодиода. Третия жълт светодиод индицира 
присъствие на гост в стаята. Множеството декоративни рамки и 
възможността за печат на стикера според изискванията на клиента, правят 
множество модификации на външния вид на терминала. 



 

 

 
Означенитето на изводите е следното: 

1. Зумер 
2. Зумер 
3. Жълт светодиод анод 
4. Жълт светодиод катод 
5. Червен светодиод 
6. Зелен светодиод 
7. Антена вход 

     8. Антена изход 

 
 
 

 

ТЕРМИНАЛ АСА107 VITO 

Терминала е изработен от модули VITO.  Светодиодния индикатор е 
двуцветен – зелен и червен. По предварителна заявка, контролерите, които 
ще работят с този терминал могат да управляват и трети жълто-оранжев 
цвят, който да показва присъствие на гост в стаята.  

Клемите и свързването на терминала е като АСА100 
 

ТЕРМИНАЛ АСА108 Бутон 

Терминала е преднаначен за вграждане в панели. Светодиодния 
индикатор е двуцветен – зелен и червен. По предварителна заявка, 
контролерите, които ще работят с този терминал могат да управляват и 
трети жълто-оранжев цвят, който да показва присъствие на гост в стаята. 

Свързването и клемореда е както на АСА 100 
Дизайна на стикера може да се проектира по идея на клиента. 
 

             

 
 
 

ТЕРМИНАЛ АСЕ100 

Предназначен е за закрепване организиране на енергоспестяване в 
хотели.Намира приложение и на места, където е необходимо картата да 
бъде постоянно в обсега на антената.Закрепва се чрез конзолни кутии. 



 

 

От терминала излизат два проводника на антената, които се свързват към 
съответните 7 и 8 изводи на куплунга ”терминал” на контролера за достъп. 
 
 

 

 

ТЕРМИНАЛ АСЕ101,АСЕ 102 - Gewiss 

Функционално е същия, както АСЕ 100.Възможността да се комбинира с 
множество декоративни рамки го прави съвместим с множество интериорни 
хотелски решения. 
Поради правоъгълната си форма,монтажа на АСЕ102 се извършва чрез 
използването на елепсовидни конзоли . 
 

 

 

 

 

 

 

ПАНИК БУТОНИ 

 

Предназначени са за монтаж в бани на хотелски стаи.Свързват се към даден 
вход на контролера.При задействие на паник бутона чрез входа на 
контролера, информацията за задействието се предава към оператора на 
системата. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

УПРАВЛЯВАЩ СОФТУЕР 

Софтуерът се инсталира на компютър, свързан чрез интерфейсния 
преобразувател към контролерите. 
В базата данни на програмата се съхранява информация за записаните 
идентификатори, ограничения на достъпа и регистрираните събития от 
системата.  
Информацията се извежда във вид на справки.  

Справки  

� отчетени 
влизания/излизания за избран 
ден, вход или служител; 
� отработено време за 
избран служител и период;   
� закъснения;  
� присъстващи;  
� влизания/излизания в 
реално време.  
 
Инсталация 

Поставете инсталационното СD в компютъра.Отворете съдържанието на 
диска и стартирайте инсталационния файл.Следвайте инсталиращата 
процедура.При въпроса на програмата за създаване на нова база от данни 
отговорете с ДА. 
След инсталация на програмата можете да промените езиковите настройки 
от settings/language.Първоначално в програмата няма въведена парола и 
когато се появи съобщение за име и парола натиснете ENTER. 
В полето language_files изберете language_BG.txt и изберете ОК. 
Всички надписи в програмата ще бъдат на български език. 
Точната настройка на софтуера е описана в помощта на програмата. 
 

Допълнителни модули към програмата 

Модул за отдалечено генериране на справки TeraAccessClient  

 

 Това е модул, който се инсталира на отдалечен компютър. Чрез него по 
TCP/IP протокол може  да се правят справки от системата.След инталация, в 
папката където е инсталирана програмата се намира файла 
TeraAccessClient.exe.Копирайте този файл на отдалечения компютър и го 
стартирайте. В настройките му задайте IP адреса на компютъра, където 
работи TeraAccess и порта за връзка. В настройките на основната програма 
трябва да се сложи отметка на отдалечен достъп. 
Натиснете бутона за свързване.В долната част на екран ще се появи надпис 
свързан и ще станат активни полетата за избор на справка. 



 

 

 

 
 
От падащото меню изберете вида на справката и натиснете бутона 
Покажи.Генерираните справки могат да бъдат разпечатани или 
експортирани в Exel.  
 

Модул за снимки и  генериране на справки TeraCam. 

TeraCam e програма, която прави снимки в момента на регистрацията. 
Направената снимка се привързва в база данни към съответното 
регистрирано събитие. Програмата генерира справка, в която се показва 
снимката в момента на регистрация,снимката на лицето от базата данни, 
името на лицето и датата и часа на преминаване.Програмата предава 
данните за регистрацията по предварително указан Ком порт и по този начин 
информацията може да се използва от външни програми. 
Програмата изисква допълнителен лиценз. 
 
 
Модул за отдалечен мониторинг  TeraHotelinfo 
TeraHotelinfo е програма, чрез която се прави отдалечен мониторинг на 
състоянието на стаите при работа с TeraAccess Hotel. Програмата показва 
основния екран на TeraAccess, като по този начин може да се наблюдава кои 
стаи са заети, да се наблюдават алармени и паник събития.  
 



 

 

 

БЕЗКОНТАКТНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ  

Идентификаторите са основани на изключително сигурна технология за 
четене от разстояние. Те са във форма на карти, ключодържатели и други. 
Работят на честота 125kHz. Контролерите работят с всички EM 
MICROELECTRONIC съвместими идентификатори. 

 

 

ISO карта 

 

Размери: 86 x 54 x 0.8 mm  
Материал: PVC  
Печат: ретрансферен, 
термотрансферен, офсет  
Персонализация: ретрансферен и 
термотрансферен печат  
Чип:  
125 kHz - ЕМ4102, HITAG 1, HITAG 2, 
HITAG S, Q5  
Хибридни – EM4102 + магнитна лента, 
ЕМ4102 + MIFARE S50 

Clamshell карта 

 

Размери: 86 x 54 x 1.8 mm 
Материал: ABS и PVC 
Чип: 125 kHz - ЕМ4102 
Печат: ретрансферен, сито печат, 
тампон-печат 
Персонализация: ретрансферен печат 

Ключодържател 

 

Размери: 36.5 x 30 x 7.5 mm 
Материал: ABS 
Цвят: черен, сив, тъмно син, бял, 
жълт, зелен 
Печат: офсет, сито печат, тампон-
печат  
Чип: 125 kHz - ЕМ4102, HITAG 1, 
HITAG 2, HITAG S, Q5  
 

Часовник 



 

 

 

Размери: 230 x 32 x 2 mm  

Материал: PVC  

Цвят: черен, сив, тъмно син, светло 

син, лилав  

Печат: офсет, сито печат, тампон-

печат  

Чип:  

125 kHz - ЕМ4102, HITAG 1, HITAG 2, 

HITAG S, Q5  

 

Таг 

 

Размери: Ф20, Ф30 x 1 mm (възможни 

са и други форми и размери)  

Материал: ABS, PVC  

Цвят: бял (възможни са и други 

цветове)  

Чип:  

125 kHz - ЕМ4102, HITAG 1, HITAG 2, 

HITAG S, Q5  

 

Стикери 

 

Размери: различни, в зависимост от 

честотата и приложението  

Материал: PVC, хартия  

Цвят: бял, прозрачен  

Печат: офсетов, принтер за етикети  

Персонализация: принтер за етикети 

– баркод, номер  

Чип:  

125 kHz - ЕМ4102, HITAG 1, HITAG 2, 

HITAG S, Q5  

 

 
 
 
 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПРИ МОНТАЖ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ДОСТЪП 
 

Всички връзки в TeraAccess се извършват с право свързани 
проводници.Ако вземем за пример връзката контролер-терминал първа 
клема от куплунга за терминала на контролера се свързва към първа клема 
на терминала, второ с втора......осма с осма. 

При използване на UTP или FTP кабел, използвайте усуканите двойки 
съответно 1и2,3и4,5и6,7и8. 

За интерфейсната магистрала е задължително интерфейсните сигнали 
3и4 пера на клемореда да са пуснати по една усукана двойка. 

При системи ,където моментната консумация надвишава 1А да се 
осигури допълнителен захранващ кабел. 

При използване на дълги интерфейсни магистрали и захранващи 
кабели, може да се получи голям пад на напрежение в определени моменти 
при задействане на изпълнителни механизми.В този случай е необходимо да 
се захрани системата на няколко места или да се осигури отделно 
захранване за изпълнителните устройства. 

В системи, където компютърът се намира на голямо разстояние от 
контролерите, а те от своя страна са групирани, захранването може да се 
подаде или да се пусне захранващ кабел само в областа на контролерите. 

В системи, където има изискване за непрекъсваема работа , чрез 
пускането на отделен захранващ кабел може да се осигури работата на 
системата чрез използване на 1 UPS.Това решение е възможно и в системи 
с няколко клона. 

ПУСКАНЕ И ОЖИВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА 

ЗВУКОВИ СИГНАЛИ ИЗДАВАНИ ОТ СИСТЕМАТА: 
Всички, модули на TeraAccess, които имат звукова сигнализация 

издават типови сигнали, от които може да се установи работата на 
системата. 

При подаване на карта в обсега на антената се чува кратък звук. 
Ако контролера няма връзка с компютъра, три секунди след издаването 

на звуковия сигнал за прочитане на картата се чува един продължителен и 
три къси звукови сигнала. 

При свързан контролер към системата, звуковите сигнали са стоп и 
премини. 

Сигнала стоп е повтаряща се комбинация от дълъг и къс звуков сигнал 



 

 

за време, което е зададено за съответния контролер от потребителя. 
Сигнала премини е продължителен непрекъснат звуков сигнал за 

времето, което е зададено за съответния контролер от потребителя. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛЕРИТЕ 
 
Системата TeraAccess работи на принципа на непрекъснатото 

обхождане на контролерите от управляващия компютър.За нормалната 
работа на системата е необходимо всички контролери в даден клон /след 
даден интерфейсен конвертор/ да бъдат с неповтарящи се адреси. 

След физическото свързване на контролерите и интерфейсните 
конвертори е необходимо те да бъдат въведени в програмата.Това става в 
полето данни/слотове и контролери.  

Подробно указание на настройките има в хелпа на програмата. 
За коректната работа на системата проверете дали са изпълнени 

следните настройки. 
1.Във въведения слот трябва да се вижда номера на използвания 

интерфейс. 
2.Всички контролери с техните уникални адреси трябва да са въведени 

в полето контролери към съответния слот. 
3.След завършване на въвеждането на данни или корекция на данни, 

натиснете бутона синхронизация. 
При правилна настройка, компютърът ще започне обхождането на 

контролерите.Процеса може да се проследи по два начина: 
Погледнете двата светодиодни индикатора на интерфейсния 

контролер.Те трябва да премигват периодично. 
1.Ако премигва само зеления светодиод – компютъра се опитва да 

търси контролери, но няма отговор.Възможни пнричини: 
-Проверете за коректността на интерфейсните проводници. 
-Проверете дали въведените адреси на контролерите отговарят на 

реалните.Процедурата за въвеждане на адрес е описана към описанието на 
съответния контролер. 

2.Ако не светят и двата светодиода – компютърът не изпраща данни. 
Възможни причини: 

-Не е зададен номера на интерфейса в полето на слота.Ако в полето 
на слота не виждате номера на вашия интерфейс не се въвели коректно 
лицензния ключ. 

-Не е зададен правилно COM порта на компютъра, към който е включен 
интерфейсния контролер. 

-Не сте синхронизирали програмата след края на въвеждането на 
данни. 

-проверете дали е изправен COM порта на компютъра 
 
След установяване на комуникация с контролерите, може да 

погледнете полето за диагностика на контролерите – натиснете иконата със 



 

 

слушалките в полето на контролерите.При правилна работа всеки един 
контролер трябва да се индицира с work. Виждат се полетата с изпратени и 
загубени маркери.Загубата на маркери е нормален процес за контролерите в 
моменти на отваряне на врата и четене на карта. 

След първоначалната инициализация на контролера и последваща 
загуба на комуникация се наблюдава увеличаване на броя на изгубените 
маркери.След възобновяване на комуникацията спира увеличаването на 
броя на изгубените маркери. 

Ако даден контролер не е намерен първоначално, в полето на 
състояние на контролера се изписва инициализация.За тези контролери, 
компютъра прави постоянно опити за комуникация и след закачанети им за 
интерфейса автоматично ще влязат в работно състояние. 

Ако в полето за състояние на даден контролер не пише нищо , а 
останалите са в работещо състояние е необходимо да се синхронизира 
конкретния контролер или целия слот.Това може да се извърши чрез 
маркиране на съответния контролер и натискане на десния бутон на 
мишката.Избира се съответната команда от контексното меню. 
 
 

 


