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Vandalismebestendige vingerscan lezer met proximitylezer

V-SCAN
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Productbeschrijving & Specifica�es
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Productbeschrijving

De V-SCAN is een standalone toegangscontrolesysteem met geïntegreerde vingerscan lezer en kaartlezer. 

Hij is voorzien van een sterke vandalismebestendige zinkaluminium behuizing. 

Dankzij de slanke vorm is het een goede oplossing voor inbouwen in een ver�caal kozijn. 

Geschikt voor 500 vingerscan gebruikers en 500 kaart/badge gebruikers. De gebruiker wordt toegang verleent via het 

scannen van de vingerafdruk, terwijl een andere gebruiker bijvoorbeeld toegang krijgt via een poximitybadge of kaart. 

Deze vingerlezer kan uiteraard ook gebruikt worden als standalone vingerscanner.  De vingerscanner hee! naast de 

standaard NO/NC uitgang ook wiegand uitgang.

Func es

- Vandalisme bestendige behuizing

- 1 Programmeringsrelais uitgang

- Standalone of Pass Trough werking

- 500 vingerscan gebruiker, 500 kaartgebruikers

- Wiegand 26 bits uitgang

- Vergrendelmodus voor het open houden van deur of poort

- Ondersteunt USB flash drive kopie van gebruikers informa�e

- An� sabotage Alarm

- Mul�color LED status display

- Geïntegreerde alarm & buzzer uitgang

Specifica es

Gebruikers capaciteit

 Vingerscanner

 Kaartgebruikers

Bedrijfsspanning

 Verbruik bij rust

 Verbruik �jdens gebruik

Proximity kaartlezer

 Radio technologie

 Leesbereik

Vingerscan lezer

 Resolu�e

 Iden�fica�e�jd

 FAR

 FRR

1000

500

500

12 Vdc +/- 10%

< 20 mA

≤ 40 mA

Industrie standaard 26 bit

125 Khz industrie proximity EM kaart

1 - 3 cm

Op sche vingerscan module

500 DPI

< 1 sec

< 0,0001 %

< 0,01 %
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Specifica�es - vervolg & Inhoud verpakking
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Kabelverbindingen

 

 

Relais

 Instelbare relaisuitgangs�jd

 Slotuitgang belas�ng

 Alarmuitgang belas�ng

Wiegand Interface 

Relaisuitgang

Exit drukknop

Alarm

Wiegand uitgang

1 (NO, NC, Common)

1 - 99 seconden (standaard 5 seconden)

maximaal 2 A

maximaal 5 A 

Wiegand 26 bit uitgang

Omgeving

 Bedrijfstemperatuur

 Luchtvoch�gheid

Binnen

 -15 °C - 50 °C

  20% - 90 % rela�eve luchtvoch�gheid

Behuizing

 Oppervlakte behandeling

 Afme�ngen

 Gewicht vingerscanner

 Gewicht incl. verpakking

Zinkalluminium behuizing

 Gepoedercoat

 135 x 54 x 23 mm 

  (lengte x breedte x diepte)

 360 gram

 510 gram

F2 vingerscanlezer

Infrarood 

Afstandsbediening

Weerstand

IN4007

(voor relais

circuit bescherming)

Zel!appende 

schroeven

(3 x 25 mm)

Muurpluggen

(3 x 25 mm)

Speciale schroevendraaier

Specifica"es - vervolg

Inhoud van de verpakking
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Onderdelen & Montage
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Onderdelen vingerscan lezer

Status LED

Vingerscan sensor

Kaartleesgebied

USB poort

Infrarood ontvanger voor afstandsbediening

Montage
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Bekabeling & Aanslui�ng
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Bekabeling

Kabelkleur Func e

Rood

Zwart

Blauw

Oranje

Paars

Geel

Grijs

12 Vdc

GND

Relais NO

Relais Common

Relais NC

OPEN

Alarm uitgang

Opmerkingen

12 Vdc gestabiliseerde voedingsingang

Aarde

NO relaisuitgang (voorzien van weerstand) 

Algemene aanslui�ng voor relaisuitgang

NC relaisuitgang (voorzien van weerstand)

Exit drukknop ingang

Nega�ef contact voor Alarm

Standaard standalone bekabeling

Pass-Through bekabeling (Wiegand lezer)

Groen

Wit

GND

Data 0

Data 1

GND

Wiegand uitgang (Pass-Through) Data 0

Wiegand uitgang (Pass-Through) Data 1

Aansluiten op de sturing om de Wiegand overdracht te stabiliseren (op�oneel)

Lock 1: 

Fail-Secure slot 

vergrendeld bij spanning 

of deur/poortaandrijving 

Lock 2: 

Fail-Safe slot 

ontgrendeld bij spanning

of magneetslot

Let op: 

Plaats een 1N4007 of gelijkwaardige weerstand bij gebruik van 

een gemeenschappelijke voeding, anders kan de lezer beschadigen.

(1N4007 wordt meegeleverd)

Aansluitschema
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Voeding & Installa�e
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Voeding toegangscontrole

Pass-Through: Zie hoofdstuk “Overig” - Nr. 4 Pass-Through werking

Programmering deel 1 - Installeren vingerscanner en kaartlezer

ALGEMENE PROGRAMMERINGS INFORMATIE

• Master vingerscanner / kaartlezer: Mogelijkheid tot 5 Masters, deze moeten eerst worden toegevoegd.

   Dit is de enige manier om toegang te krijgen tot de programmeermodus.

• User ID nummer: Wijs een User ID nummer toe aan de toegangscode om bij te houden wie de gebruikers zijn. 

   Het User ID nummer kan ieder nummer zijn tussen 1 en 9999. BELANGRIJK: User ID nummers hoeven niet te beginnen 

   met eventuele voorloopnullen. 

   Noteren van User ID nummers is zeer belangrijk! Bij het wijzigen van de gebruiker moet de User ID of kaart beschikbaar zijn.

• Proximitykaart: Iedere 125 Khz standaard proximitykaart 26 bit
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Toevoegen gebruikers en kaarten
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Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Voer de Master vingerscan in:

OF

2. Biedt de Master kaart aan:

*1 (vingerscan) (herhaal vingerscan)

De Master vingerscan kan voortdurend worden ingevoerd

*1 (kaart)

De Master kaart kan voortdurend worden ingevoerd

(Mogelijkheid tot 5 Masters)

*(123456)

3. Afsluiten #

Opmerking: Na registreren van de Master vingerscan / kaart zal de standaard Master PIN 123456 vervallen

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Voer vingerscan in: Gebruik Auto ID

(Hiermee kan de V-SCAN een vinger-

scan toewijzen aan het volgende 

beschikbare User ID nummer

OF

2. Voer vingerscan in: Selecteer 

specifieke ID

(Hiermee kan de Master een specifieke

User ID bepalen om de vingerscan aan

te koppelen)

(vingerscan) (herhaal vingerscan)

Herhaal stap 2 voor extra Gebruiker vingerscans

(Gebruiker ID) # (vingerscan) (herhaal vingerscan)

De Gebruiker ID van een vingerscan is ieder nummer tussen 1 en 9999

Ingang (Master vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Ingang (Master vingerscan / kaart)

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Bied kaart aan: Gebruik Auto ID

(Hiermee kan de V-SCAN een kaart

toewijzen aan het volgende 

beschikbare User ID nummer

OF

2. Bied kaart aan: Selecteer 

specifieke ID

(Hiermee kan de Master een specifieke

User ID bepalen om de kaart aan

te koppelen)

(lees kaart)

Herhaal stap 2 voor extra kaartgebruiker

(Gebruiker ID) # (lees kaart)

De Gebruiker ID van een kaart is ieder nummer tussen 1 en 9999

Ingang (Master vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Ingang (Master vingerscan / kaart)

Toevoegen MASTER vingerscans / kaarten

Toevoegen GEBRUIKER vingerscans

Toevoegen kaart GEBRUIKERS
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Verwijderen gebruikers en kaarten
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Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Verwijder gebruiker - via User ID

OF

2. Verwijder gebruiker - 

via vingerscan / kaart

OF

2. Verwijder ALLE gebruikers

*2 (Gebruikers ID) #

*2 (Ingang vingerscan / kaart)

*2 (0000)

*(123456)

3. Afsluiten Ingang (Master vingerscan / kaart)

Verwijderen GEBRUIKER vingerscans of kaarten - Methode 1

Verwijderen GEBRUIKER vingerscans of kaarten - Methode 2

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ingang (Master vingerscan / kaart) tweemaal binnen 5 seconden

2. Verwijder gebruiker - via User ID

OF

2. Verwijder gebruiker - 

via vingerscan / kaart

(Gebruikers ID) #

(Ingang vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Ingang (Master vingerscan / kaart)

Programmering deel 2 - Configureren vingerscanner

Aanpassen van de configura"es van de vingerscanner. 

INSTELLEN RELAIS CONFIGURATIE

De relais configura"e ac"veert de werking van het uitgangsrelais.

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Pulsmodus

OF

2. Schakelmodus

* 3 (1 - 99)

De relais"jd is 1 - 99 sec (1 = 50 ms), standaard is 5 seconden

* 3 0  Instellen schakelmodus op ON/OFF

3. Afsluiten Na 1 beep zal de programmeringsmodus automa�sch afsluiten

Ingang (Master vingerscan / kaart)
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Diverse instellingen & Rese!en

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Strike out OFF

OF

2. Strike out ON

OF

2. Stroke out ON

* 6 0 (fabrieksinstelling)

* 6 1 Het apparaat wordt vergrendeld

* 6 2 Het alarm gaat af

Ingang (Master vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Na 1 beep zal de programmeringsmodus automa�sch afsluiten

INSTELLEN STRIKE-OUT BLOKKERINGSALARM

Het blokkeringsalarm zal inschakelen na 10 fou"eve kaarten of vingerscans. 

De fabrieksinstelling is OFF.

Het strike-out alarm kan op 2 manieren worden ingesteld:

- de toegang  wordt 10 minuten geblokkeerd na inschakeling van het alarm 

- de toegang wordt geweigerd totdat er een geldige kaart of vingerscan wordt aangeboden

INSTELLEN LED

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. LED OFF

OF

2. LED ON

* 7 0

* 7 1 (fabrieksinstelling)

Ingang (Master vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Na 1 beep zal de programmeringsmodus automa�sch afsluiten

RESETTEN

Rese!en van de vingerscanlezer met nieuwe MASTERS

Handig wanneer de beheerder de MASTER kaart kwijt is of wanneer mensen met een MASTER vingerscan of MASTER kaart

zijn vertrokken. 

Haal de stroom eraf, open de achterzijde van de vingerscanlezer, sluit de stroom weer aan, het alarm wordt geac"veerd. 

Voer na 30 seconden *123456* in, de LED zal veranderen in blauw. De volgende stap is heel BELANGRIJK: voer een nieuwe

MASTER vingerscan of MASTER kaart in, zodat de oude niet meer geldig is. Druk vervolgens op # om te beves"gen.

De gebruikersinforma"e en instellingen zullen behouden blijven.

Rese!en naar fabrieksinstellingen

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Rese!en naar fabrieksinstellingen * 9 0 

(Alle vingerscans en kaar"nforma"e worden behouden)

Ingang (Master vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Na een lange beep zal de programmeringsmodus automa�sch afsluiten
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Geluid en licht indica!e

VERWIJDER VAN ALLE GEBRUIKERS EN MASTERS

Wees hier voorzich�g mee!

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. Rese"en naar fabrieksinstellingen * 9 1

Ingang (Master vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Na een lange beep zal de programmeringsmodus automa�sch afsluiten

VERWIJDER VAN DE MASTERS

(MASTER vingerscan/kaart)

Programmeringsstap Toetsencombina�e

1. Ga naar de Programmeringsmodus

2. MASTER vingerscan of MASTER 

    kaart verwijderen

* 9 2

Ingang (Master vingerscan / kaart)

3. Afsluiten Na een lange beep zal de programmeringsmodus automa�sch afsluiten

Overig

1. WERKING VOOR DE GEBRUIKER

Openen van de deur: Ingang geldige vingerscan of lezen geldige gebruikerskaart

Verwijderen alarm: Ingang geldige vingerscan of lezen geldige gebruikerskaart of ingang (Master vingerscan / kaart) 

2. GELUID EN LICHT INDICATIE

Rode LED knippert

Status van de werking LED indica�e

Stand by

Toegang tot de programmeringsmodus

Geluidsindica�e

In de programmeringsmodus

Werking ok

Fou!eve werking 

Uit de programmeringsmodus

Openen slot

Alarm

Blauwe LED knippert

Rode LED brandt

Paarse LED brandt

Blauwe LED knippert

Rode LED knippert

Blauwe LED knippert

Rode LED knippert snel

-

1 beep

1 beep

1 beep

1 lange beep

2 beeps

1 beep

beeps con!nue
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Wiegand & Korte instruc�e
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4. PASS-THROUGH WERKING

De vingerscanlezer kan ook werken als Wiegand Uitgang Lezer .

In deze modus ondersteunt de vingerscanlezer 26 bits Wiegand uitgang, zodat de Wiegand datalijnen kunnen worden 

aangesloten op iedere sturing die een 26 bits Wiegand ingang ondersteunen. Het aansluitschema is als volgt:

VEREENVOUDIGDE INSTRUCTIE

Ingang (Master vingerscan / kaart)

(voeg eerst de Master vingerscan / kaart toe voordat u alle volgende

instellingen gaat doen)

Func!e beschrijving Werking

Ga naar de programmeringsmodus

Voeg een vingerscan gebruiker toe

Voeg een kaartgebruiker toe

Verwijder gebruiker

Vingerscan - Herhaal vingerscan

(toevoegen vingerscans kan con�nue)

Kaart (kaarten kunnen con�nue worden toegevoegd)

* 2 - Vingerscan

* 2 - Kaart

(gebruikers kunnen con�nue worden verwijdert)

De programmeringsmodus afsluiten Ingang (Master vingerscan / kaart) opnieuw

Ontgrendelen van de deur

Vingerscan gebruiker Houdt uw vinger 1 seconde op de vingerscan sensor 

Kaartgebruiker Houdt de kaart voor de kaartlezer
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