
Wprowadzenie

Czytnik DIGITAG jest odbiornikiem przeznaczonym do stosowania z aktywnymi nadajnikami DIGITAG
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bezpośredni  montaż  do metalowych przedmiotów i stanu baterii nadajnika. Odbiornik DIGITAG 
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Zaznaczyć położenie otworów 
mocujących przy użyciu szablonu do 
wiercenia w zestawie z odbiornikiem 
(Rys. 2)

Wywiercić otwory mocujące (rys. 
3) (otwór o średnicy 5mm).

Umieść kołki montażowe (rys. 4)
Połączyć uszczelkę i odbiornik 

( . 5)
Przykręcić odbiornik załączonymi 

śrubami (rys. 6)
Wykonać podłączenia 

elektryczne i wymagane ustawienia 
(patrz następny ak

Po ustawieniach zamontować 
obudowę za pomocą dostarczonych 
śrub (rys. 7).
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Zaciski połączeniowe

Odbiornik DIGITAG może być podłączony 
bezpośrednio do jednostki kontroli dostępu 

 lub dowolnym kontrolerem systemu 
kontroli dostępu, który obsługuje 26 bit Wiegand 

  & kcolC bul
danych ISO. Maksymalna odległość przy użyciu 
kabla ekranowanego wynosi około 30 metrów do 
jednostki kontroli dostępu lub 

SATIE 
CDVI ERMU

Data standardowe interfejsy formatu

opcjonalnie 75m 
przy korzystaniu z okablowania standardu 
Wiegand lub Clock & Data.  
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Zacisk DG502M Typ Opis
WE - 4 Wejście (ekran przewodu *) - DC Napięcie (ekran przewodu *)
WE + 12 Wejście + DC, 12-30 Volt

D0 n/c Wyjście Wiegand 0 lub Clock (Stroboskop)
D1 n/c Wyjście Wiegand 1 lub Data
L n/c Wejście Zielona dioda kontroli, niska

aktywność
6 6 Wejście / Wyjście CDVI 1- interfejs przewodowy
3 3 Wejście Zielona dioda LED, wysoka

aktywność

* Ekran kabla nie powinien być podłączony do zacisków wewnątrz odbiornika DIGITAG, ale 
każdym przypadku, muszą być przycięte krótko i zaizolowane.

LED 

Zakres Regulacji

Odbiornik DIGITAG ma 2 diody LED. Czerwona jest zawsze włączona i wskazuje, że zasilanie jest podłączone 
do urządzenia i jest 

a, będącego w zasięgu. Zielona dioda LED pozostaje włączona, jeśli 
podłączony system kontroli dostępu sprawdza transmitowany kod. Podczas gdy zielona dioda świeci się 
odbiornik nie będzie czytać i dekodować 

Maksymalny zasięg odbiornika zależy od warunków środowiskow
wynieść około 15m w trybie dużego
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ustawienie zakresu zatem z atenuatorem ustawionym na '9' i trybem niskiego przyrostu wybranego na 
zworce. 
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Ustawienia Przełącznika DIP

Przełącznik WŁĄCZONY WYŁĄCZONY
1 Interfejs Clock & Data Interfejs Wiegand 26 Bit
2 Tylko ręczna transmisja Tagów Ręczna lub Automatyczna transmisja Tagów
3 Wyłącznie dwukrotne czytanie

Tagów
Każdorazowe czytanie Tagów

4 połączone rezystory pull-up Wyjście typu otwarty kolektor

Przełącznik 1: Wybiera się standard interfejsu typu urządzenia. Zalecane jest, aby ten przełącznik pozostawał 
wyłączony i wykorzystywać standard Wiegand 26 bit, podczas podłączania do kontroli dostępu innych 
producentów lub Systemów SATIE CDVI jak ERMU, czy  Link.net & Centaur.  

Przełącznik 2: 

Przełącznik 3: 

Przełącznik 4: 

Gdy wyłączon  umożliwia zarówno automat  i ręczne 
włączona, będzie tylko odczytywać ć ę 

ręcznie zainicjowaną przez użytkownika, tj. naciśnięcie przycisku

Po ustawieniu na wyłączone ć ć
znajdą się 

 ein eizdębgaT ,ynozcąłw tsej ydG
zostanie usunięty z pola detekcji odbiornika przez co najmniej 10 sekund.

Jeżeli włączony łączy dwa rezystory pull-up  4K7 do wyjścia D0 i D1 5 Volt. Przełącznik ten 
powinien być normalnie włączony, ale w niektórych przypadkach jednostki kontroli dostępu  
wymagają  wyjścia w tym przypadku przełącznik 4 powinien być wyłączony.
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 jest odczytywany i dekodowany tylko dwa razy, zanim ignorowany, dopóki 
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DIGITAG do DG-502UM
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU DALEKIEGO ZASIĘGU
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Urządzenie jest wyposażon  w warystor. Warystor powinien być 
podłączony do zacisków  sterowanych przez urządzenie.
Jeżeli produkt działa z większą liczbą , każdy z nich powinien mieć 
warystor.
* Po podłączeniu odbiornika DIGITAG dalekiego zasięgu do 

 narkE .akindeiwopdo ogej bul 4359  cąjawyżu
zostanie dołączon  w wolnym terminalu V, ale z izolacją 
wewnątrz obudowy DIGITAG i nigdy zakończony.

e
zamka

zamków

ERMU, 
 ekranowanego kabla Belden

y do ERMU

Przekaźnik 1 (RL1) przekaźnik jest aktywny podczas podłączania 
odbiornika Digitag LR jak pokazano

B Przycisk 1
E Przycisk 2
M Wspólny PB1 PB2
R N/C styk
C Wspólny
T N/O styk
V1 Warystor RL1
V2 Warystor RL2
ST1 Zworka resetowania
S,S
RL1
Rl2

Wyjście wyzwalania
Wyjście przekaźnikowe Drzwi 1
Wyjście przekaźnikowe Drzwi 2

DG502 DIGITAG 
12 WE+
V EKRAN *
4 WE-
6 6
3 3
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The guarantee period of this product is 24 months, beginning from the manufacturing date. 
During this period, if the product does not work correctly, due to a defective component, it 
will be repaired or substituted at the discretion of the producer. 
The guarantee does not cover the plastic container integrity. After-sale service is supplied 
at the manufacturer factory.

Guarantee

Garantie
La période de garantie de ce produit est de 24 mois, à compter de la date de fabrication. 
Durant cette période, si le produit présentait un disfonctionnement en raison d'un 
composant défectueux, il sera réparé ou échangé à la discrétion du fabricant. La garantie 
ne couvre pas le coffret plastique. 
Le service après-vente effectué sur le site du fabricant.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. W tym okresie, jeżeli urządzenie ma 
awarię z powodu wadliwego elementu, zostanie naprawione lub wymienione przez 
producenta. G arancja nie obejmuje w plastikowej obudowy. Wsparcie techniczne, 

zostanie przeprowadzone na miejscu u producenta.

Gwarancja

FCC ID: PWJDTRR1

«Zmiany lub modyfikacje urz dzenia, które nie 
zosta y zatwierdzone przez stron  
odpowiedzialn  za zgodno , mog  uniewa ni  
prawo u ytkownika do korzystania obs ugi 
sprz tu."
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IC: 6863A-DTRR1
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02-820 Warszawa, ul. Łączyny 3 tel.22 462 30 86 fax: 22 34 69 50   www.satie.pl,   info@satie.pl


