
OPENeHome RFID č teč ka 

OPENeHome RFID čtečka bezkontaktních karet a čipů slouží jako ovladač elektronického 

zámku nebo jako ovladač externího elektronického zařízení. Lze tak zajistit omezení přístupu 

nebo použití jen na osoby vlastnící registrovanou RFID kartu. 

Použití 
RFID čtečka se používá k omezení přístupu do objektu 

nebo místnosti v kombinaci s elektronickým zámkem. 

Lze ji také použít jako ovladač elektronického zařízení 

dovolující zapnout a vypnout zařízení pouze 

registrovaným osobám. Čtečka dokáže registrovat až 

64 RFID čipů a jejich přístupy zaznamenávat do interní 

databáze. V případě připojení čtečky k počítači lze 

provádět detailní nastavení funkcí čtečky, nahlížet do 

historie jednotlivých přístupů a ukládat nastavení 

včetně přiřazení jmen k jednotlivým registrovaným 

RFID čipům. 

RFID čtečka je určena pro montáž do pod-omítkové 

instalační krabice KU68/KU67.  

Funkce 

 Ovládání elektronického zámku nebo elektronického zařízení 

 Přidávání a mazání RFID čipů až do 64 kusů 

 Propouštěcí vstup pro opuštění objektu 

 Ochranný kontakt a hlídání neautorizovaného přístupu 

 RS232 interface pro připojení k PC 

Instalace a nastavení 
Před instalací si připravte instalační pod-omítkovou krabici KU68 nebo KU67. Upevněte ji do zdi a 

přiveďte napájení 12V a ostatní přívody dle konkrétního použití RFID čtečky. 

Tovární reset 
Nechte otevřený kryt čtečky a připojte napájení. Čtečka 3x pípne a rozsvítí se červeně. Krátce 

stiskněte kontakt proti otevření tamper, dojde ke smazání obsahu čtečky a nastaví se na tovární 

hodnoty. Pokud nestisknete tamper do 10 sekund, čtečka automaticky přejde do režimu pro přístup 

(Access). Pokud dojde k nastavení hodnot na tovární, čtečka zhasne a rozsvítí se STATUS. 

Nyní počtem stisknutí tamperu nastavíte výstupní relé do jednoho z následujících módů. 

 



1 stisk Přiložením karty relé změní stav (monostabilní) 
2 stisky Relé sepne na 3 sekundy (pulzní) 
3 stisky Relé sepne na 10 sekund (pulzní) 

 

Čtečka potvrdí nastavení bliknutím zeleně v počtu stisknutí tamperu.  Pokud omylem nastavíte 

špatnou hodnotu, tuto akci můžete zopakovat opětovným stiskem v požadovaném počtu. Přiložte 

kartu, kterou chcete naučit jako MASTER. Dojde k uložení karty a čtečka se rozsvítí oranžově – režim 

pro volný průchod (Free). Namontujte kryt čtečky. Čtečku nelze provozovat bez trvalého sepnutí 

ochranného kontaktu tamperu. 

Režimy čtečky 
Čtečka pracuje v 5 režimech, každý slouží pro jinou funkci. Režimy se přepínají přiložením MASTER 

karty. 

Režim Kontrolka Funkce 

Access červená/zelená Přístup pomocí naučených karet 
Info bliká oranžová  Zjištění pozice karty 
Register bliká zelená Přidání nové karty 
Delete bliká červená Mazání uložené karty 
Factory svítí STATUS Připraveno k naučení MASTER karty 
Free oranžová/zelená Přístup jakoukoli kartou 

 

Access - Přístup 

Tento režim slouží pro otevírání dveří nebo zapínání/vypínání externího zařízení. Přiložením jedné 

z naučených karet v čtečce dojde k aktivaci relé dle nastavení. Přiložením MASTER karty se čtečka 

přepne do režimu Info. 

Info – Informace o kartách 

Tento režim slouží k zjištění pozice uložené karty. Přiložením karty zabliká kontrolka počtem dle 

pozice, na které je uložena. Krátké bliknutí je 1. Dlouhé bliknutí je 10. Pokud není karta uložena ve 

čtečce, blikne červeně. Přiložením MASTER karty se čtečka přepne do režimu Register. 

Register – Učení nových karet 

Tento režim slouží k přidání nových karet do databáze. Přiložením karty dojde k jejímu naučení. 

Pokud už je karta uložena, blikne červeně. Přiložením MASTER karty se čtečka přepne do režimu 

Delete. 

Delete – Mazání registrovaných karet 
Tento režim slouží k mazání uložených karet. Přiložením karty dojde k jejímu smazání z databáze. 

Přiložením MASTER karty se čtečka přepne do režimu Free. 

Free – Volný přístup všem kartám 
Tento režim slouží k přístupu jakoukoli kartou kompatibilní s čtečkou (nemusí být naučena). Režim 

slouží k uvolnění přístupu všem, pokud je to nutné.  Přiložením MASTER karty se čtečka přepne zpět 

do režimu Access. 



Používání 
RFID čtečka je určena hlavně pro práci v režimu Access. Po přiložení naučené karty dojde k aktivaci 

relé po nastavenou dobu, tento stav je oznámen pípnutím a změnou barvy kontrolky. Pokud 

přiložená karta není naučena, čtečka pípne 2x. 

Režim relé (Output) 
Výstupní relé může pracovat ve dvou režimech, nastavení viz tovární reset.  

Monostabilní režim – přiložením karty dojde k změně stavu relé. Pokud je relé sepnuto, kontrolka 

svítí zeleně a v rozepnutém stavu *červeně. Tímto režimem lze zapínat/vypínat externí zařízení. 

Pokud dojde k výpadku napájení, tak se relé deaktivuje. Po obnovení napájení se vrátí do stavu před 

výpadkem. 

Pulzní režim – přiložením karty dojde k aktivaci relé po dobu nastaveného času. Používá se k otvírání 

dveří. 

*v režimu free oranžově. 

Režim vstupu (Input) 
Čtečka má dva režimy vstupu.  

Single – Režim pro připojení odchodového tlačítka. 

Double – Režim pro připojení odchodového tlačítka a detektoru otevření dveří. Detektor otevření 

dveří detekuje neoprávněné otevření bez předchozí autorizace kartou a hlídá dobu otevření dveří. 

Časový limit pro průchod je nastavitelný. Při neoprávněném vstupu nebo delším času průchodu se 

spustí zvuková signalizace do té doby, než budou dveře opět zavřeny. 

Továrně nastaveno Single. Nastavení lze změnit pouze přes počítač. 

Připojení k počítači 
RFID čtečka má sériové rozhraní a je možné ji připojit k počítači. Pomocí aplikace lze nastavovat 

všechny dostupné funkce. Lze spravovat a pojmenovávat naučené karty. Přesně nastavit dobu 

sepnutí relé v rozmezí 1-255 sekund. Zobrazovat historii obsahující posledních 64 akcí včetně času. 

 

A: Jednoduché vyvážení vstupu 
B: Popis prvků RFID čtečky 
C: Dvojité vyvážení vstupu s detekcí otevření dveří (rezistor 2.2K) 



Technické parametry 
Napájení:  9- 16 V DC 
Proud:  40-100mA 
Výstup:  rele NC, NO, 24V/2A, 125V/1A 
Vstup:  dveřní tlačítko, dveřní kontakt 
Ochrana: kontakt krytu, kontakt dveří 
Komunikace: RS232 TTL, správa přes PC 
Módy: přístup, volný přístup, správa RFID tagů 
Historie: 64 položek 
Počet uživatelů: 64 RFID tagů 
RFID Standard: EM4001 
Rozměr: 63 x 24mm 
 

Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 

24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od 

zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené 

nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se 

nevztahuje záruka. 

Servis v ČR: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram  www.cip.cz 
Výrobce: OPEN eHome, www.openehome.org 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány 
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další 
podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 

http://www.cip.cz/

