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Příručka – PR 1000 – Čtečka Prox 

  
Zařízení PR 1000 - Prox Reader je přizpůsobivá čtečka s mnohostranným vyuţitím. Při normálním provozu 

svítí levá ţlutá dioda LED. Aktivace se uskutečňuje potvrzením transpondéru/karty a svítí při ní ţlutá a zelená 

dioda LED. Není-li transpondér potvrzen, zasvítí krátce červená dioda LED. 

K akustické indikaci potvrzeného či nepotvrzeného transpondéru/karty je také v zařízení zabudován bzučák 

(dva různé tóny), jenţ lze téţ aktivovat přímo uzemněním hnědého vodiče.      

 

 

 

                                 
                           
 

 

 

                                                     

                                                                           montáţní štítek z nerezavějící oceli       montáţní rámeček          
 

Čtečku Prox lze uchytit přímo na zeď, dřevo atd. nebo ji lze připevnit 

pomocí montáţního štítku či rámečku. 

 

 

Transpondéry/Karty se ukládají na pozicích od 1 do 1000. Při dodání jsou veškeré pozice volné. Po spuštění 

se ukáţe první transpondér - hlavní transpondér MT (Master Transponder). Dále se ukáţe ovládací 

transpondér CT  (Control Transponder). Nyní je čtečka Prox připravena k programování uţivatelského 

transpondéru UT (User Transponder) (resetování /znovunastavení/ zařízení PR1000 viz. str. 3). 

 

Transpondéry/Karty k zařízení PR1000 
 

Pozice TR Jméno Pozice TR Jméno Pozice TR Jméno 

00 MT  21      

0 CT  22      

1 UT 1  23      

2 UT 2  24      

3 UT 3  25      

6   26      

7   27      

8   28      

9   29      

10   30      

11   31      

12   32      

13   34      

14   35      

15   36      

16   37      

17   38      

18   39      

19   40      

20   41      

   42   1000   

 



  

Programování transpondérů/karet (TR) impuls: 

Ukaţte transpondér MT 1-krát (bliká ţlutá dioda LED) (čtečka Prox se nyní nachází v programovacím módu), 

ukaţte nový transpondér TR, potvrdí se akusticky a blikáním. Ukaţte další transpondér atd. – existuje prostor 

pro uloţení jednoho tisíce transpondérů TR. Veškeré transpondéry TR se uloţí od pozice 1 výše. 

V programovacím módu je po kaţdém programování nutný čas (time up) přibliţně 10-ti sekund pro přechod 

na další pozici. Naprogramovaný transpondér aktivuje výstup na přibliţně 5 s. (impuls). 

                                                           

Programování transpondéru (TR), klopný obvod (toggle): 

Ukaţte transpondér MT 2-krát za sebou (MT2) (svítí zelená dioda LED). Ukaţte nový transpondér TR, 

potvrdí se akusticky a rozsvícením. Naprogramovaný transpondér TR aktivuje výstup typu klopný obvod. 

Pozice lze libovolně obsadit transpondéry s výstupem typu impuls (pozn. překl.: ne input = vstup!) nebo 

transpondéry s výstupem typu klopný obvod. Veškeré transpondéry se naprogramují od první volné pozice. 

 

Vymazání transpondéru TR 
Ukaţte transpondér MT 3-krát (bliká červená dioda LED). Ukaţte transpondér/transpondéry TR, které si 

přejete vymazat. Tato/Tyto pozice je/jsou nyní volná/volné. 

  

Vymazání transpondéru TR, který není k dispozici (Delete a TR not present) 
Ukaţte transpondér MT 4-krát (svítí zelená a červená dioda). Ukaţte transpondér naprogramovaný před tím 

transpondérem, který chcete vymazat. Např.: TR 12 chcete vymazat. Ukaţte MT 4-krát – ukaţte TR z pozice 

11 a TR 12 je nyní vymazán. Pozice 12 je nyní volná. Př. 2: Vymazání TR 13 – ukaţte MT 4-krát  – ukaţte 

TR z pozice 11. atd. Povšimněte si, ţe všechny nově naprogramované transpondéry TR se uloţí na první volné 

pozice.  

 

Vymazání transpondéru TR na pozici 1 
Ukaţte transpondér MT 5-krát (všechny diody LED blikají). Transpondér TR na pozici 1 se nyní vymaţe. 

 

Instalace nové čtečky PR1000 Prox Reader 
 

 Barva vodiče 

Prox – Inst 

Funkce Popis Montážní krabička  

Spoj č. 

červená + 12 Vss zdroj,   9 - 17 V/ 100mA 13 

černá 0 V, zem Zdroj 14 

ţlutá výstup s otevřeným 

kolektorem, 500 mA. 

aktivní při 0V 

Výstup k otevření dveří, 

 k relé, alarmu atd.. 

20 

zelenobílá sabotáţní smyčka zkrat v klávesnici 17/18 

hnědá bzučák/Hold aktivní při 

0V 

externí ovládání/funkce Hold  

 

19 

oranţová červená LED akt. při 0V externí ovládání 16 

modrá aktivní při 0V pro REX. 

čas REX vztahující se na 

impuls 

Výstup k otevření dveří, 

 k relé, alarmu atd. 

15 

od Inst napájení systému 12-27 Vstř/Vss 7 

od Inst napájení systému 12-27 Vstř/Vss 8 

ke dveřím relé rozpínací kontakt (NC) 10 

ke dveřím  relé společný kontakt (C) 11 

ke dveřím  relé zapínací kontakt (NO) 12 

k REX  tlačítko REX k otevření dveří 5 

k REX tlačítko REX k otevření dveří 6 

signál/ dveře bzučák/ Hold externí bzučák/ dveřní kontakt  9 / 9 a 5 

Informace v rámečku jsou pro uţití montáţní krabičky ve spojení s CT1000/PR1000 



  

Další možnosti čtečky PR1000 Prox Reader 

 
Všeobecně, osoba instalující čtečku nastavuje i její parametry, a programuje ji. 

 

. 

Resetování (znovunastavení) zařízení PR1000 
Zkratujte ţlutý a hnědý vodič (Lze provést přemístěním propojky v montáţní krabičce 460090 směrem nahoru). Připojte 

napájení. Odstraňte zkrat. Čtečka Prox se nyní opět nachází v továrním implicitním nastavení. Hlavní transpondér MT, 

ovládací transpondér CT ani transpondér TR nejsou aktivní. Vše je znovu nastaveno. Ţlutá dioda LED bliká. První 

ukázaný transpondér je transpondér MT. Další ukázaný transpondér je transpondér CT.  Zařízení PR1000 je nyní 

připraveno k programování aţ jednoho tisíce uţivatelských transpondérů UT. 
 

 

   

Nastavení ovládacím transpondérem CT 

 
Transpondéru CT lze uţít ve spojení s transpondérem MT. Veškeré parametry lze nastavit následujícím způsobem: 

 

 

Konfigurace čtečky Prox 

 

 Popis 

Indikace* Činnost Indikace Činnost Programování Nová hodnota 
Ø O O CT1 --ØØ MT bzučák zap./vyp. zap. =Ø, vyp. =O,  

-- Ø Ø CT2 -- -- -- MT Shift Locked Indication 1-8, repeat 

MT to choose (?Posuň indikaci 

„zavřeno“ 1-8, k volbě opakuj MT?) 

1 – 8,  viz. indikace 

LED 1- 8 

--  --  -- CT3 -- -- -- MT Shift Unlocked Indication 1-8, 

repeat MT to choose (?Posuň 

indikaci „nezavřeno“ 1-8, k volbě 

opakuj MT?) 

1 – 8,  viz. indikace 

LED 1- 8 

--  --  -- CT4 -- ø O MT nefunkční pro PR1000  

--  ø  O CT5 -- ø Ø MT nefunkční pro PR1000  

--  ø  Ø CT6 -- O ø MT nefunkční pro PR1000  

-- O  ø CT7 -- Ø ø MT nastavení času výstupu s otevřeným 

kolektorem  

čas mezi CT7 a MT je 

doba trvání impulsu 

0=klopný obvod  

-- Ø  ø CT8 Ø ø ø MT uloţení a opuštění veškeré zvolené 

parametry se uloţí a 

nabudou platnosti 

Ø  ø  ø CT9   opuštění bez uloţení, same as time 

up (stejné jako čas potřebný pro 

přechod na další pozici) 

 

 

 

*:   Vysvětlivky k indikacím:   indikace LED:  (implicitní nastavení: ţlutá pro zavřeno, ţlutá a zelená pro 

nezavřeno) 

 

 

Indikace žlutá LED zelená LED červená LED 

Ø O O svítí nesvítí nesvítí 

-- Ø Ø jiný stav 

(different) 

svítí svítí 

-- ø O jiný stav bliká nesvítí 

ø  ø  ø bliká bliká bliká 



  

Příklady některých nastavení: 

 

Uloţ nové nastavení:  CT8 – MT. 

Opusť programování bez uloţení: Čekej čas potřebný pro přechod na další pozici (Wait for time up). Dioda LED opět 

normálně svítí.                                                         

 

Příklady: 

UT = uţivatelský transpondér.  UT1 = uţivatelský transpondér 1, atd. 

 

Příklad 1: 

MT1, UT1, UT2, UT3:   Nyní jsou naprogramovány 3 uţivatelské transpondéry (výstup typu impuls). Jsou umístěny na 

pozicích 1 aţ 3. 

 

Příklad 2: 

MT1, UT1, UT2 , MT2, UT3, UT4:  Nyní jsou naprogramovány 2 uţivatelské transpondéry pro výstup typu impuls a 2 

pro výstup typu klopný obvod.. 

 

Příklad 3: 

MT1, MT2, MT3, UT3:  Vymazán uţivatelský transpondér 3. 

 

Příklad 4: 

CT2, MT3: indikace diody LED svítící v normálním provozu je nyní změněna na č. 3 (jak je ukázáno na čtečce Prox) 

CT4, CT5, CT6, CT7, CT8 a MT – pak se uloţí nastavení (setup) do čtečky. 

 

 

 

Specifikace 
zdroj:  +9 – 17 Vss, 30 mA 

výstup:  max. 500 mA 

teplota:  -30 aţ + 80 C 

vlhkost:  100%, IP 67 

barva:  černá, volitelně bílá 

rozměry (v x š x h) [mm]:  130 x 50 x 8 

kabel:  8 vodičů, 1 m 

 

 

Čísla položek 

 

                                               Poloţka č.:  460100     CT1000   klávesnice 

                                               Poloţka č.:  460090     CVT6      montáţní krabička 

                                               Poloţka č.:  460101     PR1000   čtečka Prox 

                                               Poloţka č.:  460099     CT1000   klávesnice a montáţní krabička CVT6 

 

Blahopřejeme Vám k nabytí výrobku naší firmy Conlan. 

 

 

 

                                                                                                                         www.conlan.dk 

 

 

 

 

 

Prodejna: Křenová 34, 602 00  Brno                            tel./fax: 543 216 333                       mobil: 604 521 364 

Sídlo: Štěpánská 2, 602 00  Brno                      e-mail: kacmarik@kacmarik.cz                    www.kacmarik.cz 


