* Zie voorwaarden voor de beperkte levenslange garantie.
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1] PRODUCTPRESENTATIE
De AC22 is een 2-deurscontroller gebaseerd op de Atrium technologie. Het gebruik van
uitbreidingsmodules AX22 laat het beheer van 8 extra deuren door de AC22 toe, wat de totale
capaciteit op 10 deuren brengt. De AC22 heeft een voorgemonteerde voeding en bevat een RS485
communicatiebus met automatische detectie (geen risico op fouten wegens het ontbreken van
jumpers of dipswitches). De auto-aanleermodus van kaarten maakt het gebruik en de opstart van het
systeem eenvoudiger.
Ingebouwde web server.
Geïntegreerde ethernetpoort aan boord met AES 256 bits
encryptie.
Automatische detectie van uitbreidingen (geen dip switches)
Snelle en eenvoudige auto-aanleerprocedure.
Werking zonder zekeringen.
100 toegangsniveaus.
10 partities.
Snelle upgrade van de
(minder dan 10 seconden).
GRATIS beheersoftware.
Compatibel met Wiegand en ABA Track II.
Makkelijk onderhoud dankzij afneembare klemmen.
Gedetailleerd led indicatie.

Test vibrations

WEEE

Voorgemonteerde
universele voeding
inbegrepen

part 15 compliance

IP64

-20°C tot +70°C

2] OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN
Ga na of de producten geïnstalleerd zijn volgens de lokale normen die van kracht
zijn.
FCC/IC conformiteit
Dit apparaat is conform de normen van sectie 15 van de FCC reglementering voor apparaten klasse A.
Zijn werking is onderhevig aan volgende 2 voorwaarden : (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferenties
veroorzaken en (2) het moet alle ontvangen interferenties aanvaarden, alsmede degene die een nevenwerking
kunnen tewerkstelligen. Dit apparaat klasse A voldoet aan alle voorwaarden opgelegd door de Canadese
wetgeving, met betrekking tot apparaten die interferenties kunnen veroorzaken. De 2-deurscontroller Atrium
AC22 is tevens compatibel met de norm EN55022:1998, wijziging 1;1995, klasse A.

UL conformiteit
Volgende vereisten zijn noodzakelijk om conform de norm UL te zijn :
- Gebruik van UL
lezers (Wiegand : 26,30 en 40bits / magneetlezers : tot 32 cijfers)
- Gebruik van UL
tampercontacten op iedere behuizing van de 2-deurscontroller AC22
kabels
- Uitsluitend gebruik van UL
- Uitsluitend gebruik van UL
adapters

Login en paswoorden:
Vergeet niet om de login en het paswoord van het ATRIUM systeem te wijzigen.
OPMERKING : ALLE CIRCUITS ZIJN GELIMITEERD IN VERMOGEN
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voedingen
- Sluit de status LED van CDVI, referentie 7020-0001-0000, aan de grijze klemmen CC van de AC22
2-deurscontroller.
OPMERKINGEN : DE NOODBATTERIJ LAAT EEN WERKING TOE TOT 12U, IS ECHTER MAAR 4U GETEST GEWEEST
CONFORM SECTIE 33 VAN DE UL 294 BEPALINGEN, EDITIE NR. 5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE MONTAGEPLAATS EN CABLAGEMETHODE MOETEN CONFORM DE NORMEN NEC (AMERIKAANSE
ELECTRICITEITSNORMEN), ANSI/NFPA 70 GEBEUREN.

Aanbevolen bekabeling
Component

Kabeltype

Maximum
lengte

Maat

Kaartlezer
en Wiegand
codebediendeel

4 tot 8 geleiders, soepele kern, afgeschermd,
afvoergeleider. Bv. Alpha 5196, 5198,5386, 5388,
Belden 9553

22AWG (0,64mm),
18AWG (1,02mm)

150 m

Zone ingang

2 geleiders, koper

22 AWG (0,64 mm)

600 m

Deurslot

2 geleiders, vaste koper

18 AWG (1,02 mm)

150 m

Voeding

3 geleiders, vaste koper

14 AWG (1,63 mm)*

8m

Ethernet

Cat5/5e

RS485 bus, ster of
lus (geen EOL of
BIAS nodig)

-

Cat5/5e of 4 paren

24 AWG (0,51 mm)

4 geleiders, koper

26 AWG (0,40 mm)
tot 18 AWG (1,02 mm)

100 m
1 220 m

* Om de voeding aan te sluiten moeten de aders een minimum kalibrage van 14AWG hebben voor koperen geleiders en 12AWG voor aluminium
en koper vertinde aluminiumgeleiders. Gebruik nooit stekkers die bedienbaar zijn door middel van een schakelaar om het systeem te voeden.

Middelen van het systeem
Deuren

2 (uitbreidbaar tot 10)

Kaarten

Tot 1000

Tijdsschema’s

Tot 100 schema’s (met 100 tijdzones per schema)

Opgeslagen evenementen

Tot 10.000

Werkingstemperatuur

-20°C tot +70°C (-4°F tot +158°F)

Vochtigheid

0°C tot 85°C (zonder condens)

Autonomie systeem

Volledig gedistribueerde architectuur (100%
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Ingangen
Lezers

2 Wiegand lezers met Multi Protocol Support (Wiegand 26, 30 en 44 bit),
magneetstrip ABA Track 2

Codebediendelen

2 Wiegand codebediendelen met Multi Protocol Support (Wiegand 8 en 26bit)

Multifunctionele ingangen

10 zone ingangen (ontdubbelbaar naar 20 stuks) met optioneel draadbreuk en –
kortsluitingssupervisie

Controller tamper

Normaal gesloten (NC) contact

Communicatie
LOCAL BUS

RS485 @ 57600Baud, met ondersteuning van ster en/of lus topologie

ETHERNET

10/100 Base met automatische detectie, 100m

Voeding

AC Power

120V AC tot 240V AC, 200 V A

Frequentie

50/60Hz

Maximum stroom

Max 3,3A @ 24Vdc

AC zekering

250VAC – 2,5A, met vertraging, bedrijfstemperatuur : -55°C tot +125°C

Spanningsverklikker

Ja (DC IN)

GEEN STOPCONTACT BEDIENBAAR VIA SCHAKELAAR GEBRUIKEN.

Printplaat beschermd tegen kortsluiting (volledig zonder zekering, automatische heropstart)
VLK

12VDC @ 750mA

AUX

12VDC @ 1A

BELL

12VDC @ 3A (tot 40W)

Battery

Beveiligd tegen polariteitswissel, kortsluiting, spanningsbeperking en -toezicht
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Noodbatterij
Batterij capaciteit

1 loodzuur batterij 12VDC, 4,5Ah of 7Ah (aanbevolen model : YUASA n° NP7-12).
Beschermd tegen polariteitswissel

Laadstroom

250mA (standaard), 320mA, 500mA of 1A. Zie de handleiding van de Atrium
beheersoftware voor meer info betreffende het wijzigen van de laadstroom.

Batterij laag @

11,8V DC

Batterij herstel @

12,2V DC

Batterij cut-off @

10,5V DC

Vermogensuitgangen
Uitgang slot 1
Maximale stroom 750mA
Uitgang slot 2

Lezer 1

Lezer 2
Maximum gecombineerde stroom van 1000mA
Zone ingangen

LOCAL BUS

ALARME

3A (tot 40W)

Uitgangen
LK1, LK2, RLY1, RLY2

C vorm relais, 5A @ 250Vac, 7A @ 125Vac, 7A @ 30Vdc

3] MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Behuizing
AC22

AC22
printplaat

AC
voeding

Paar aders, rood en
zwart, voor de noodbatterij (400mm)

Weerstand 1 K

Weerstand 2,2 K

Diode 1N4007 voor
de vergrendeling
van de deur of het
elektrisch slot

1

1

1

1 paar

22

10

2
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Tampercontact
voor muurbevestiging met
een witte ader
(115mm) met

Bouten en
moeren

Bevestiging voor
tampercontact
met verhoogstuk

Bevestiging voor
tampercontact
voor deksel

Bordpluggen
(bevestiging
voor de
printplaat)

Vijs voor metalen behuizing

Slot en sleutel
voor metalen
behuizing

1

7

4

1

beide kanten

beide kanten

1

Tampercontact
voor deksel met
2 witte aders
(350mm) met

2 van elks

1

1

INDIEN EEN VAN DE VERMELDE ONDERDELEN ONTBREEKT, GELIEVE ZO SPOEDIG MOGELIJK UW
DISTRIBUTEUR OP DE HOOGTE TE BRENGEN.

4] MONTAGE
Locatie en plaatsing
De behuizing is ontworpen om binnen geplaatst te worden in een beveiligde locatie. Aanbevolen plaatsen zijn
technische ruimten, elektrische kasten, kelders of in het plafond. Om tijd en kabels te besparen, alsook om
gemakkelijk te kunnen testen, raden we aan om de behuizing te monteren op een gelijke afstand tussen de te
beheren deuren. Normale temperatuur- en vochtigheidsniveaus moeten aangehouden worden.
Afmetingen behuizing : 40cm hoog x 32cm breed x 9cm hoog
De behuizing kan herbergen : 1 stuk 12VDC @ 4,5Ah of 7Ah, loodzuur type batterij en aansluitkabels
(15cm hoog x 6cm breed x 10cm hoog)

Batterij model

Spanning

Capaciteit

Lengte

Breedte

Hoogte

SLA12-7

12V

7 Ah

151 mm

65 mm

939,8 mm

SLA12-4.5

12V

4,5 Ah

90 mm

70,1 mm

102,1 mm

Meerdere kabeldoorgangen: 2 stuks 19.05mm (0.75”) aan iedere kant en 1 stuk 12.7mm (0.5”) bovenaan
Minimum vrij te maken plaats voor behuizing: 25cm vrij ruimte rondom, 38cm frontale vrije ruimte
Minimum vrije ruimte voor elektrische interferenties:
- 2.4m van hoogspanningsapparaten of -kabels en van elektrische toestellen die naar alle waarschijnlijkheid
interferenties zullen genereren.
- 1.2m van telefoonlijnen of –uitrustingen en 8m van zendtoestellen

DE LOCATIE VAN HET SYSTEEM EN DIENS BEKABELING MOETEN CONFORM HET NEC
(AMERIKAANSE ELEKTRISCHE NORMEN) EN ANSI/NFPA 70 GEBEUREN.
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Installatie van de tampercontacten
Het installeren van de tampercontacten laat toe dat de 2-deurscontroller detecteert wanneer de behuizing
geopend wordt, of als die van de muur wordt verwijderd. Indien nodig, installeer de tampercontacten zoals
aangegeven.
1. Installeer het plastiek afstandsschot linksonder op de achterzijde zoals aangegeven op volgende foto.

2. Installeer het muurcontact met de meegeleverde bouten en moeren zoals aangegeven op volgende foto.
3. Installeer het deurcontact door de gaten in het contact te aligneren met de voorgeïnstalleerde plastiek
beugelpins. Goed aanspannen om het deurcontact in de juiste positie te bevestigen.
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Installatie van het deurslot
De plaatsing van een deurslot beschermt het systeem tegen ongeautoriseerde toegang.
Indien nodig, installeer het deurslot zoals aangegeven in volgende foto (zicht binnenkant deur):
1. Verwijder het doordrukgat van de behuizing
2. Plaats het slot in het gat
3. Plaats het metalen ‘U’ onderdeel in de groef van het slot zoals aangegeven op de foto om het slot juist te
positioneren

Men kan het deksel dichtschroeven aan de basis van de behuizing als alternatief of aanvullend op het deurslot.
Echter mag dit enkel gebeuren wanneer de installatie van de 2-deurscontroller
gedaan is.
1. Gebruik de 4 schroeven zoals aangegeven op volgende foto om het deksel dicht te schroeven op de basis van
de behuizing
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De behuizing op zijn plaats bevestigen
Plaats de behuizing op de correcte locatie door gebruik te maken van 4 schroeven (niet meegeleverd) zoals
aangegeven op volgende foto.
INDIEN HET MUURCONTACT GEBRUIKT WORDT, ZORG ERVOOR DAT HET TAMPERCONTACT VRIJUIT KAN
BEWEGEN EN DAT HET VOLLEDIG INGEDRUKT IS WANNEER DEZE AAN DE MUUR HANGT.

Installeren van de 2-deurscontroller PC board
Plaats de 7 meegeleverde bordpluggen (PCB houders) op de aangegeven plaatsen (in het rood) zoals op de foto
hieronder.

Z1 GND Z2

Z6 GND Z7

READER 1
BELL

DOOR 2

C1 NO1 NC1

C2 NO2 NC2

2-Door Controller

BATT.

Z5

Z10

AC22

LOCAL
BUS

POWER
SUPPLY

Z3 GND Z4

1
2

Z8 GND Z9

INPUTS

12V

12V

READER 2

(x7)

Installeer het 2-deurscontroller PC board door de bordpluggen overeen te stemmen met de gaten in het PC
board. Stevig aandrukken om het board op de correcte plaats te monteren.
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5] BEKABELINGSSCHEMA
Aansluiten van de tampercontacten van de behuizing
Het aansluiten van de tampercontacten laat de 2-deurscontroller toe om te detecteren wanneer een deur wordt
geopend of wanneer de behuizing van de muur wordt verwijderd. Om de tampercontacten te plaatsen, zie
sectie “installatie van tampercontacten”.

métallique (N.F.)

POWER
SUPPLY

Centrale 2 portes
2-deurscontroller

BATT.

AC22

Détecteur anti-arrachement

TAMPERCONTACT VOOR HET DEKSEL
de la porte de la boite
(NC)

BELL

READER 1

Om beide contacten te gebruiken :
1. Connecteer de kabel met 2 kabelschoenen enerzijds aan een klem van het ene tampercontact met anderzijds
de klem van het ander tampercontact2.
2. Connecteer de andere klem van het deurcontact aan de ‘TMP’ klem door gebruik te maken van de
meegeleverde kabel.
3. Connecteer de andere klem van het muurcontact aan de ‘GND’ klem door gebruik te maken van de
meegeleverde kabel.

Détecteur anti-arrachement

TAMPERCONTACT VOOR MUURBEVESTIGING
mural de la boite métallique
(NC)

(N.F.)

Om een enkel contact te gebruiken:
1. Connecteer een klem van het tampercontact aan de ‘TMP’ klem door gebruik te maken van de meegeleverde
kabel.
2. Connecteer de andere klem van hetzelfde tampercontact aan de ‘TMP’ klem door gebruik te maken van de
meegeleverde kabel.

INDIEN U GEEN GEBRUIK WENST TE MAKEN VAN DE TAMPERCONTACTEN, VERBIND DAN DE ‘TMP’ KLEM
MET DE ‘GND’ KLEM.

12V en SMK klemmen
De 12V en de SMK klemmen zijn gereserveerd voor gebruik van rookdetectoren in de toekomst.

Aansluiten van akoestische signalisatie
De Atrium 2-deurscontroller ondersteunt het aansluiten van 1 of meerdere bellen of sirenes in parallel. De hoge
stroomoutput laat toe om bellen/sirenes in parallel te sturen met een maximum van 40W in totaal.
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Het circuit van de akoestische signalisatie geeft volgende indicaties weer :
- Indicatie via LED van de bel/sirene output activatie
- Complete en realtime monitoring van het feilloos werken van de bel/sirene
- Detectie van akoestische signalisatie, zelfs wanneer deze niet actief staat bij de gemeenschappelijke
automatische afsluiting van de bel output over de spanning.
- Programmeerbaar automatische herstel : ofwel bij de volgende activatie/deactivatie cyclus ofwel na een
programmeerbare reset vertraging.

Sluit de bel(len)/sirene(s) aan op de ‘+’ en ‘-‘ klemmen. Er zijn 2 sets ‘+’ en ‘-‘ klemmen op het bord die parallel
bekabeld zijn die toelaten om 2 of meerdere bellen/sirenes aan te sluiten in parallel.

BELL

ANTI - SABOTAGE
CONTACT

4

AC22

DEUR
CONTACT

MUUR
CONTACT

BATT.

2-deurscontroller

Anti-sabotage contact(en)
NG contact

POWER
S UPPLY

1K Ohm

OPT
OPTIONELE
LUS
SUPERVISIE
SUP

Bel en/of
Be
en sirene
sire
si
rene
ne
12
12Vd
Vdc
c @ 3A (40W
(40
40W max.)
12Vdc

Aansluiten van lezers en codebediendelen

1 x herlaadbare

De 2-deurscontroller laat automatische formaatdetectie en decodering van de aangesloten lezers/
codebediendelen toe. Wanneer men een codebediendeel met Wiegand uitgang aansluit, moeten de klemmen
‘D0’ en ‘D1’ van het codebediendeel aangesloten worden op dezelfde klemmen als die van de lezer (de uitgang
van de lezer moet van het NO type zijn).
De meeste lezers en codebediendelen hebben ingebouwde zoemers en LEDS. Deze moeten aangesloten worden
op de programmeerbare outputs van het bord (B1, G1, R1 voor reader 1 en B2, G2, R2 voor reader 2). Dit zijn
open collector uitgangen die in staat zijn om tot 100mA te verwerken. Gelieve rekening te houden met het feit
dat de B,G en R uitgangen standaard voorgeprogrammeerd zijn voor 7-draads lezers.
Een blauwe/rode/groene LED informeert de gebruiker als de toegang toegestaan (verandert van blauw naar
groen) of geweigerd (verandert van blauw naar knipperend rood) is, de deur op slot is (verandert van blauw
naar rood), of als de deur niet op slot is vanwege het agendarooster (verandert van blauw naar groen). Ook
zal de zoemer van de lezer of een extern akoestisch signaal de gebruiker informeren wanneer een deur is
blijven openstaan na geldige toegang, of wanneer de deur geforceerd werd. De uitgangen van deze functies zijn
volledig programmeerbaar via de ATRIUM software. Het ATRIUM systeem heeft de SOLAR, STAR en NANO lezers
als standaard lezers
(stand-by = blauw).
OM EEN LIJST TE VERKRIJGEN VAN ALLE COMPATIBELE LEZERS OF CODEBEDIENDELEN, RAADPLEEG UW
HANDLEIDING VAN DE ATRIUM BEHEERSOFTWARE OF CONSULTEER ONZE WEBSITE WWW.CDVIGROUP.COM

Zie ‘aanbevolen bekabeling’ voor meer info betreffende kabeltype en –maat en maximale lengte.
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LECTEUR 22
READER

Rood
Rouge
Zwart
Noir

AC22

Wit
Blanc
Oranje
Orange

NANOPB
NANOPB
lecteur
nano
nano reader
Proximité
Proximity Wiegand
Wiegand

Geel
Jaune
Bruin
Brun

Entrées
lecteurs
Input 2 2
readers
(Multi-protocoles)
(Multiprotocol)

1
2

Rood
Rouge
Zwart
Noir

LECTEUR
READER11

Centrale
2 portes
2-deurscontroller

Groen
Vert

Groen
Vert
Wit
Blanc

GALEOW
GALEOW
Digicode® ®
Digicode
codebediendeel
Clavier
codé
Wiegand
Wiegand

Bruin
Brun

HOU REKENING MET HET FEIT DAT DE 2-DEURSCONTROLLER 12VDC LEVERT. INDIEN ER EEN
CODEBEDIENDEEL OF LEZER MET ANDERE SPANNINGSSPECIFICATIES WORDT AANGESLOTEN KAN
DEZE DE LEZER OF HET CODEBEDIENDEEL BESCHADIGEN EN VERLOOPT DE GARANTIE VAN DE
2-DEURSCONTROLLER.

Aansluiting van ingangen
De 2-deurscontroller kan de toestand van max. 20 toestellen (gebruik makende van dubbele zonering) zoals bv.
magneetcontacten, bewegingsmelders, temperatuursensoren of andere apparaten monitoren.
Hieronder een aantal voorbeelden van het soort ingangen die kunnen gemonitord worden :
- Deurmagneetcontact
Laat toe om de status van de deur te controleren (open, toe, te lang open, geforceerd).
Input 1 tot 6 zijn standaard toegekend als de deurcontacten voor respectievelijk deur 1 en 2.
Wanneer men de standaard systeeminstellingen gebruikt, kan men gemakkelijk de klemmen veranderen voor
probleemoplossingen van het systeem.
- Request for exit (REX – aanvraag tot vertrek ATV)
Het gebruikte apparaat kan een drukknop, bewegingsmelder of vloermatsensor zijn.
De deur kan dan geprogrammeerd worden om geopend te worden bij een REX (ATV) detectie. Dit is niet
van toepassing wanneer er een lezer/keypad is aan beide kanten van de deur. Wanneer er een
deurmagneetcontact wordt geplaatst, kan het systeem het onderscheid maken tussen een geforceerde deur
en een toegestane opening. Ingangen 2 en 7 zijn standaard toegekend als respectievelijk deur 1 en deur 2
REX (ATV).

ondersteunt de meeste 26
Ethernet @ 10/100 Mbps
Maximum 100m

1

Enkelvoudige ingang
12V

12V

Standaard ingang instelling
Ingang 1

Z6

Z1

GND

10 zone ingangen (20 mits ontdubbeling)

Z7

Ingang 2

Optionele instellingen om zones uit te ontdubbelen

Z8

Z3

INPUTS

Z2

Z2= NG ATV drukknop (deur 1)

GND

Z1= NG deurpositiecontact (deur 1)

GND

GND

Ingang 6

Z4

Z9

Z6= NG deurpositiecontact (deur 2)

Z5

Z10

Z7= NG deurpositiecontact (deur 2)

Ingang 10
1K Ohm

Ingang 20
2.2K Ohm

2

OPTIONELE LUS
SUPERVISIE

1K Ohm
EOL

3

Ingang 7

Max. belasting slot:

4

1
2

GEBRUIKSHANDLEIDING

AC22
2-deurscontroller

Voorbeelden van de diverse aansluitmethodes
SINGLE ZONDER EOL (END OF LINE) EN ZONDER TAMPER CONTROLE
(LIMIET VAN 1 DETECTIEAPPARAAT OP DE INGANG)
Wanneer we deze methode gebruiken, kan er maar één enkel apparaat
aangesloten worden op de ingang. De ingang mag enkel met 1 contact
gebruikt worden (NO of NC : programmeerbaar per ingang in de software)
zoals beschreven in bijgevoegde tekening. Deze opstelling ondersteunt
geen kabelbreukdetectie of kortsluitingsdetectie maar zal een alarmconditie
genereren wanneer de staat van de ingang is geschonden.

INPUTS
ENTREES
12V Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5

Input
Entrée 1
1

> CONTROLE OP KORTSLUITING : NEEN
> CONTROLE OP KABELBREUKDETECTIE : NEEN

ENTREES
INPUTS
12V Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5

EOL

1K

Input
Entrée 1
1

INPUTS
ENTREES
12V Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5

SINGLE MET KORTSLUITINGSDETECTIE
(LIMIET VAN 1 DETECTIEAPPARAAT OP DE INGANG)
Wanneer men deze methode gebruikt kan er maar 1 apparaat aangesloten
worden per ingang. Deze ingang moet aangesloten worden, gebruik makende
van een enkel contact (NO of NC : programmeerbaar per input in de
software) zoals beschreven in volgende tekening. Deze opstelling zal geen
kabelbreukdetectie ondersteunen maar biedt kortsluitingsdetectie en zal een
alarm genereren wanneer de staat van de ingang is geschonden.
> CONTROLE OP KORTSLUITING : JA (HERKEND ALS INGANG VOOR
KORTSLUITING)
> CONTROLE OP KABELBREUKDETECTIE : NEEN

Input
Entrée 1
1

rack-2 protocols

1K

SINGLE MET KABELBREUKDETECTIE
(GELIMITEERD TOT 1 DETECTIEAPPARAAT OP DE INGANG)
Wanneer we deze methode gebruiken, kan er maar één enkel apparaat
aangesloten worden op de ingang. De ingang mag enkel met 1 contact
gebruikt worden (NO of NC : programmeerbaar per ingang in de software)
zoals beschreven in bijgevoegde tekening. Deze opstelling ondersteunt geen
kortsluitingsdetectie maar zal bij een kabelbreuk een alarmconditie genereren
wanneer de staat van de ingang is geschonden.

> CONTROLE OP KORTSLUITING : NEEN
> CONTROLE OP KABELBREUKDETECTIE : JA (HERKEND ALS INGANG VOOR
KABELBREUKDETECTIE)

INPUTS
ENTREES
12V Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5

Input
Entrée 1
1

1K

Entrée contact
Ingang voor
anti-arrachement 1
kabelbreukdetectie 1
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SINGLE MET KORTSLUITINGSDETECTIE EN
KABELBREUKDETECTIE
(GELIMITEERD TOT 1 DETECTIEAPPARAAT OP DE
INGANG)
Wanneer we deze methode gebruiken, kan er maar één
enkel apparaat aangesloten worden op de ingang.
De ingang mag enkel met 1 contact gebruikt worden
(NO of NC : programmeerbaar per ingang in de
software) zoals beschreven in bijgevoegde tekening.
Deze opstelling ondersteunt zowel kortsluitingsdetectie
als kabelbreukdetectie en zal een alarmconditie
genereren wanneer de staat van de ingang is
geschonden.

INPUTS
ENTREES
12V Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5

EOL

1K
Input
1
Entrée1

1K

> CONTROLE OP KORTSLUITING : JA (HERKEND ALS
INGANG VOOR KORTSLUITING)
> CONTROLE OP KABELBREUKDETECTIE : JA
(HERKEND ALS INGANG VOOR KABELBREUKDETECTIE)

Entrée contact
Ingang voor
anti-arrachement
1
kabelbreukdetectie 1

DUBBEL MET KABELBREUKDETECTIE
(2 DETECTIEAPPARATEN PER INGANG)
INPUTS
INPUTS
12V Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5

Input
Entrée11

1K

Input
Entrée 1
11

Ingang
voor
Contact
kabelbreukdetectie 1 1
anti-arrachement

Système de détection #1
Detectieapparaat 1

2.2K

Ingang
voor
Contact
kabelbreukdetectie 111
anti-arrachement

Système de détection #2
Detectieapparaat 2

Wanneer we deze methode gebruiken, kunnen er 2
apparaten aangesloten worden per ingang.
De ingang moet met 2 contacten gebruikt worden
(NO of NC : programmeerbaar per ingang in de
software) zoals beschreven in bijgevoegde tekening.
Deze opstelling ondersteunt geen kortsluitingsdetectie
maar wel kabelbreukdetectie en zal een alarmconditie
genereren wanneer de staat van de ingang is
geschonden.
> CONTROLE OP KORTSLUITING : NEEN
> CONTROLE OP KABELBREUKDETECTIE : JA
(HERKEND ALS INGANG VOOR KABELBREUKDETECTIE)

DUBBEL MET KABELBREUKDETECTIE EN
KORTSLUITINGSDETECTIE
(2 DETECTIEAPPARATEN PER INGANG)
INPUTS
ENTREES

Wanneer we deze methode gebruiken, kunnen er 2
apparaten aangesloten worden per ingang.
De ingang moet met 2 contacten gebruikt worden (NO
of NC : programmeerbaar per ingang in de software)
zoals beschreven in bijgevoegde tekening. Deze
opstelling ondersteunt zowel kortsluitingsdetectie als
kabelbreukdetectie en zal een alarmconditie genereren
wanneer de staat van de ingang is geschonden.
> CONTROLE OP KORTSLUITING : JA (HERKEND ALS
INGANG VOOR KORTSLUITING)
> CONTROLE OP KABELBREUKDETECTIE : JA
(HERKEND ALS INGANG VOOR KABELBREUKDETECTIE)

12V Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5

EOL
1K

Input 1
1
Entrée

1K

Ingang
voor
Contact
kabelbreukdetectie 11
anti-arrachement

Système de détection #1
Detectieapparaat 1

Input 11
1
Entrée

2.2K

Ingang
voor
Contact
kabelbreukdetectie 111
anti-arrachement

Système de détection #2
Detectieapparaat 2
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Deurvergrendelingen
Elke 2-deurscontroller module heeft 2 vergrendelingsuitgangen en elk van deze uitgangen zijn geassocieerd
met een lezer ingang.
Wanneer de vergrendelingsuitgang ingesteld is (zie ‘jumper instellingen’ op pagina 17) om voeding te bieden
(12VDC), dan is deze vergrendelingsuitgang beschermd door een zekeringsvrij beveiligd monitoring algoritme
en zal deze afsluiten wanneer de stroom hoger ligt dan 750mA op 12VDC.
Wanneer er een koppeling wordt gemaakt met een alarmsysteem, raden we aan om de vergrendelingsuitgang

- Indien er gebruik wordt gemaakt van een lezer aan beide kanten van de deur, kan men om het even welke
vergrendelingsuitgang gebruiken.
- Men kan de vergrendelingsuitgangen programmeren om te functioneren in ‘fail safe’ modus (verwijdert
stroom om een deur te openen) of ‘fail secure’ modus (stroom is nodig om de deur te ontgrendelen).
niet worden overschreden wanneer u een elektromagneet of
- Zorg ervoor dat de
soortgelijke apparaat gebruikt.

CONTROLEER DE GELDENDE WETTELIJKE REGELS BETREFFENDE DE REGULERING
VAN DEUREN DIE BESTEMD ZIJN ALS NOODUITGANGEN.

Parameters van de jumpers instellen
De jumpers LOCK1 and LOCK2 moeten ingesteld worden volgens het type deur gebruikt.
Voor een 12VDC vergrendeling (magnetisch of penvergrendeling) kan deze aangesloten worden op die klemmen
en moeten de jumpers ingesteld worden op 12VDC op VLK+.
Gebruik ofwel een NO ofwel NC contact van de vergrendelingsuitgang afhankelijk van de ‘fail safe’ of ‘fail
secure’ modus.
Indien het slot (of elektromagneet) 24VDC gebruikt, dan moet de slot-uitgang gebruikt worden in zijn
potentiaalvrije modus en moet er een externe 24VDC voeding gebruikt worden. Hetzelfde geldt indien het slot
een alternatieve spanning gebruikt (bv. VAC)

JUMPER INSTELLINGEN
VERGRENDELING
1 &1 2& 2
PARAMETRAGE
DES CAVALIERS
VERROUILLAGE
UITGANGVERROUILLAGE
VERGRENDELING 12
SORTIE
12V V
VERGRENDELING 1 = LA1 & LB1

VEROUILLAGE 1
= LA1 & LB1 ET 2
VERROUILLAGE
VERGRENDELING
= LA2 & LB2 2 = LA2 & LB2
Defaut
Bij gebruik van
Standaard
Lors de l’utilisation
de interne Atrium
de l’alimentation
f
voeding

interne d’Atrium

Spanningsloos
Hors
tension(0V)
(0f V)

A
B

LA1 & LA2= 12V+
C
LB1 & LB2= GND
Lors de l’utilisation

A
B
C

Verrouillage
Ruststroom
“rupture”
àVergrendeling
de courant

RELAIS CONTACT SEC

POTENTIAALVRIJ CONTACT

Bij
gebruik
van een
d’une
alimentation
A
externe voedingf

externe

Verrouillage
àArbeidsstroom
“émission”
Vergrendeling
de courant

Onder
spanning(12
(12V)V)
f
En
tension

B
C

N.O.

A
B
C

N.F.
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Aansluitschema van de vergrendelingen
ENTREES

Z7

BIJ GEBRUIK VAN DE INTERNE VOEDING

Z8 GND Z9
Z10

Uitgangen verrouillage:
vergrendeling:
Sorties
750 mA @ 12 V DC
750 mA @ 12 V DC

EnGevoed
tension(12V)
(12 V)
Pour
Bij gebruik
van
‘Fail Safe’
verrouillage
vergrendelingsà “rupture”
toestellen
(arbeidsstroom)
de courant

A
B
C

DOOR 22
PORTE

Option
Optie
magneet
Ventouse
+

-

+

Hors tension (0
V)
Spanningsvrij
(0V)
Pour van
Bij gebruik
‘Fail Secure’
verrouillage
àvergrendelings“émission”
toestellen
de courant
(arbeidsstroom)

A
B
C

AC22
Centrale
2 portes
2-deurscontroller

LOCAL
LOCAL
BUS
BUS

Standaard
Defaut

C2 NO2 NC2

-

C1 NO1 NC1

PORTE
DOOR 11

Option
Optie
sluitplaat
Gâche

Z7
Z8 GND Z9

Sorties vergrendeling:
verrouillage:
Uitgangen
750 mA @ 12 V DC

ENTREES

BIJ GEBRUIK VAN DE EXTERNE VOEDING

750 mA @ 12 V DC

Z10

DROOG
CONTACT
CONTACT
SEC N.F.
N.F.

A
B
C

+ +

-

PORTE
DOOR 22

-

PORTE
DOOR 1 1

Option
Optie
magneet
Ventouse

Voeding
Alimentation

+
-

C2 NO2 NC2

Option
Optie
sluitplaat
Gâche

Alimentation
Voeding

C1 NO1 NC1

+

Emission
Arbeidsstroom

A
B

Centrale 2 portes
2-deurscontroller

LOCAL
LOCAL
BUS
BUS

CONTACT
DROOG
CONTACT
N.F.
SEC N.O.

AC22

C

Zie sectie ‘aanbevolen bekabeling’ voor meer info betreffende kabeltype en –maat en maximale lengte.

DE KLEMMEN EM1 EN EM2 ZIJN GERESERVEERD VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
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Aansluiting van de voeding
PLAATS GEEN STROOM OP DE 2-DEURSCONTROLLER
VOOR ALLE CONNECTIES GEMAAKT ZIJN.

BELL

Anti-sabotage contact(en)
NG contact

MUUR
CONTACT

BATT.

DEUR
CONTACT

1K Ohm
Ohm

POWER
S UPPLY

AC bron
De AC naar DC voeding is voorgeïnstalleerd in
de 2-deurscontroller behuizing maar moet nog
geconnecteerd worden aan de printplaat en een
AC netsnoer moet nog aangesloten worden aan de
scontroller
klemmenstrook:
1. Connecteer een AC/DC netsnoer aan de
2-deurscontroller DC voeding ‘+’ en ‘-‘ klemmen.
De polariteit van de klemmen zijn gemerkt zoals
getoond in deze tekening.

ANTI - SABOTAGE
CONTACT

De module werkt met om het even welke 120/240VAC bron gebruik makend van de meegeleverde AC/DC
voeding en levert een volledig gecontroleerde voeding dankzij :
- Slimme preventie van een diepe batterijontlading met automatische cut-off.
- Programmeerbare en adaptieve batterijlading algoritme (250mA (standaard), 320mA, 500mA of 1A).
- Intelligente batterij controle- en laadalgoritme die een optimale resultaat garandeert bij gebruik van
standaard loodzuur batterijen.
- Real time controle algoritme voor ‘batterij laag/niet geconnecteerd/omkering’ en ‘ontoereikende
hoofdvoeding’.

OPTIONELE
OPTI
LUS
SUPE
SUPERVISIE

Bel en/of
en sirene
siren
si
rene
ren
12Vdc @ 3A
12Vdc
3A (40W
(40W max.)
1 x herlaadbare
GEL batterij
12Vdc @ 7Ah

Rood

NC2

2. Connecteer de voorgeïnstalleerde groene
‘Power Led’ aan de ‘+’ en ‘-‘ klemmen van de
2-deurscontroller voeding, in parallel met de AC/DC
Max. kabellengte
voeding. De rode draad wordt aangesloten in de ‘+’
150m (500ft.)
klem en de witte draad in de ‘-‘ klem. Alle draden CAT 5/5e = 70m
moeten goed aangebracht en vastgedraaid worden! 600m

Wit

LED indicatie
voeding

Zekering Type
250VAC, 2.5 A
(-55°C to +125°C)
Zwart

150m
8m

Zorg ervoor dat de kabels goed bevestigd en
aangesloten zijn

1220m

Groen
Wit

Voeding: Primair: 120 - 240Vac, 200VA, 50 Hz/60Hz
Secundair: 24Vdc @ 3.5A
(niet verbinden met een stopcontact dat uitgerust is met een
schakelaar)

VOOR DE AANSLUITING AAN DE NETSTROOM MOETEN DE KOPEREN ADERS MINSTENS 14AWG ZIJN EN
12AWG VOOR ALUMINIUM OF VERKOPERDE ALUMINIUM ADERS.
NIET AANSLUITEN AAN EEN STEKKER BEDIEND DOOR EEN SCHAKELAAR.
VOOR TOESTELLEN DIE CONTINU ONDER STROOM STAAN, IS HET AANGERADEN OM AAN DE BUITENZIJDE
IETS TE VOORZIEN OM DE SPANNING OP EEN EENVOUDIGE MANIER TE ONDERBREKEN.

Zie sectie ‘aanbevolen bekabeling’ voor meer info betreffende kabeltype en –maat en maximale lengte.
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Zekeringshouder
VOLGENDE STAPPEN MOETEN ENKEL ONDERNOMEN WORDEN
INDIEN DE AC ZEKERING MOET VERVANGEN WORDEN.
1. Verwijder de AC stroomkabel van de stroombron of leg de automaat af
bij een vaste installatie.
2. Open het AC compartiment, dat zich aan de linker bovenzijde bevindt,
om toegang te hebben tot de zekeringshouder.
3. Verwijder de zekeringshouder
4. Vervang de zekering door hetzelfde type
- 250 V CA, 2,5 A
- Vertraagd
- Trage smeltzekering
- Bedrijfstemperaturen : van -55 °C tot +125 °C
- Toegelaten vervangingen :
a) Littelfuse P/N 021802.5MXP
b) Schurter P/N 0034.3121
c) Diverse (het is mogelijk om alle zekeringen van alle fabrikanten
en veiligheidsnormen.
de technische
conform
5. Vervang de zekeringshouder
6. Sluit het AC compartiment
7. Sluit de AC stroomkabel aan de stroombron of leg de automaat
weer aan indien een vaste installatie.

VERVANGING ZEKERING
EMPLACEMENT FUSIBLE

B

INDIEN HET OM EEN VASTE INSTALLATIE GAAT, DAN MOETEN DEZE HANDELINGEN GEBEUREN DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL CONFORM DE NATIONAAL GELDENDE VEILIGHEIDSNORMEN.

De 2-deurscontroller kan niet gestart worden enkel en
alleen met een batterij. De overbruggingstijd die een
noodbatterij kan opbrengen varieert per systeem.
De standaard tijd die kan overbrugd worden met de
noodbatterij varieert van 2 tot 20 uren indien men
standaard materialen en instellingen gebruikt.
Sluit een 12VDC (4,5Ah of 7Ah) gel type batterij op de
klemmen BATT ‘+’ en ‘-‘ door middel van de meegeleverde
batterijdraden.

POWER
ALIM.
SUPPLY

Noodbatterij

Europa:
B7AH
(CDVI)
aanbevolen
Europe: B7AH
(CDVI)
Recommended/Recommandée
UL/UCL:
YUASA
#NP7-12
aanbevolen
UL/ULC: YUASA
#NP7-12
recommended/recommandée

1 batterie

1Rechargeable
herlaadbare
GEL
batterij
Type
GEL
12V dc @ 7Ah

12 V DC @ 7Ah

OPLAADBARE BATTERIJ 12VDC (MODEL YUASA N° NP7-12 AANBEVOLEN). BESCHERMD TEGEN
POLARITEITSWISSEL.
HET IS MOGELIJK OM GELIJK WELKE BATTERIJ VAN GELIJK WELKE FABRIKANT TE GEBRUIKEN CONFORM
DE TECHNISCHE GEGEVENS EN VEILIGHEIDSNORMEN.
DE LAADSTROOM KAN VASTGELEGD WORDEN OP 250MA (STANDAARD), 320MA, 500MA OF 1A. WEND U
TOT DE GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE BEHEERSSOFTWARE OM DE LAADSTROOM TE WIJZIGEN.
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LED indicatoren
De ATRIUM controller heeft meerdere status LEDS die heel handig zijn voor diagnostische doeleinden wanneer
men het ATRIUM systeem gebruikt of installeert.
Zie onderstaande tekening voor de locatie en functie van die led’s op de ATRIUM controller.

12V

12V

Z6 GND Z7

2

1
2

Z5

Z10

READER 11
LECTEUR

Z8 GND Z9

Z3 GND Z4

INPUTS
ENTREES

Z1 GND Z2

READER 22
LECTEUR

1

3

5

BELL

BATT.
SUPPLY

LOCAL

LOCAL
BUS
BUS

6

BATT.

C2 NO2 NC2

C1 NO1 NC1

Centrale
2 portes
2-deurscontroller

ALIM.
POWER

PORTE 2

DOOR 2

AC22

SONNERIE

4
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1

2

ACT

Groene LED knippert : data ontvangen/verstuurd

LNK

Groene LED : ethernet netwerk gedetecteerd

#1

Groene LED knippert : data ontvangen van lezer 1

#2

Groene LED knippert : data ontvangen van lezer 2

ETHERNET

READERS

Knippert eens per seconde :
STAT

Knippert snel :

werkt normaal

is aan het upgraden

Knippert eens per 3 seconden : kaart aanleer modus
Groene LED : 2-deurscontroller is normaal gevoed
DC IN
Rode LED : geen primaire voeding
3

GLOBAL
Groene LED : primaire voeding aanwezig en batterij laadt op
Geen LED : primaire voeding aanwezig en batterij is opgeladen
BATT
Rode LED : geen batterij of batterij niet goed aangesloten
Rode LED knippert : batterijspanning onder 11,8Vdc
BELL

Rode LED BELL : geen enkele bel/sirene werd aangesloten
Groene LED : vergrendelingsvoeding geactiveerd

AUX (12Vdc voeding voor
lezers en ingangsconnecties)
Geen LED : gedesactiveerd of in veilige modus (kortsluiting)
4

SUPPLY
Groene LED : vergrendelingsvoeding geactiveerd
VLK1/VLK2
Geen LED : gedesactiveerd of in veilige modus (kortsluiting)

5

6

RX

Groene LED knippert : data ontvangen op local bus

TX

Groene LED knippert : data verzonden op local bus

LK1

Groene LED : deur 1 vergrendelingsrelais is geactiveerd/
getriggerd

LK2

Groene LED : deur 2 vergrendelingsrelais is geactiveerd/
getriggerd

RLY1

Groene LED : hulprelais 1 is geactiveerd/getriggerd

RLY1

Groene LED : hulprelais 2 is geactiveerd/getriggerd

LOCAL BUS

RELAY
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Ethernet 10/100Mbps netwerk connectie
De ATRIUM geïntegreerde controller bevat een 10/100Mbps poort die een directe connectie mogelijk maakt met
een lokale computer of opgenomen kan worden in een bestaand netwerk. Connecteer de 10/100Mbps poort van
de ATRIUM controller op een netwerk gebruik makende van een UTP kabel (max. 100m).

Ethernet @ 10/100 Mbps
Maximum 100 m (300 pieds)

AC22
12V

12V

Z1

Z6

2-deurscontroller
Centrale
2 portes

Aansluiting van de uitbreidingskaarten aan de 2-deurscontroller
De 2-deurscontroller bezit een RS485 local bus die toelaat om een Atrium uitbreidingskaart aan te sluiten.
De RS485 local bus laat communicatie toe tot 1220m.
Sluit de uitbreidingsmodules aan volgens volgende topologieën :

SERIE
AC22
AX22

AX22

AC22

AX22

AX22

BUS

AX22

AX22

AX22

AX22
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AX22

STER

COMBINATIE VAN DE DRIE

AX22

SERIE/BUS/STER
AX22

AC22

AC22

AX22

AX22

AX22

AX22

AX22

6] PROGRAMMATIE
Het systeem laat toe om gebruikers toe te voegen of te wissen zonder tussenkomst van een pc dankzij de auto
aanleerprocedure door volgende procedure te volgen :

Kaartenregistratie procedure (gebruik makende van de MODE knop op de 2-deurscontroller)
1. Druk 1 seconde op de MODE knop op het bord. De STAT led
knippert nu iedere 3 seconden.

BOUTON DU MODE
D’APPRENTISSAGE DES CARTES

2. Presenteer eerst de meegeleverde MASTER kaart en daarna de
eveneens meegeleverde PROGRAMMING kaart binnen de 5 minuten
aan een willekeurige badgelezer die op het systeem is aangesloten
om te starten met het toevoegen of verwijderen van kaarten.
3. Presenteer de kaarten, een voor een, aan de lezer.
DE NIEUWE KAARTEN WORDEN TOEGEVOEGD :
- Groene LED zal knipperen met een beep.
- Iedere nieuwe kaart wordt nu toegewezen aan een nieuw
aangemaakte gebruiker.
DE BESTAANDE KAARTEN WORDEN GEWIST
- Rode led knippert en een lange beep zal hoorbaar zijn.
4. Presenteer de PROGRAMMING kaart opnieuw om de aanleer
sequentie te beëindigen. De knippersequentie van de led zal
stoppen (2x rood + 2x groen knipperen).

DE AANLEER PROCEDURE STOPT AUTOMATISCH INDIEN ER GEDURENDE 5 MINUTEN GEEN KAARTEN
WORDEN GEPRESENTEERD.

AC22
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Kaartregistratie procedure (enkel gebruik makend van de MASTER
en PROGRAMMING kaarten)
1. Presenteer de MASTER kaart aan een lezer die op het systeem is aangesloten.
Hou de deur open na het ontgrendelen (de deur moet uitgerust zijn met een
deurcontact).
2. Presenteer binnen de 5 seconden de PROGRAMMING kaart aan de lezer. De LEDS
van de lezer zullen sequentieel beginnen pinken (2x rood gevolgd door 2x groen).
Nu is de aanleer modus actief.
3. Presenteer nu de kaarten, één voor één, aan de lezer.
DE NIEUWE KAARTEN WORDEN TOEGEVOEGD :
- Groene LED zal knipperen en een korte biep zal klinken.
- Iedere nieuwe kaart komt wordt nu toegewezen aan een nieuw aangemaakte
gebruiker.
DE BESTAANDE KAARTEN WORDEN VERWIJDERD:
- Rode LED zal knipperen en een lange biep zal klinken.

Masterkaart

Programming kaart

4. Presenteer opnieuw de PROGRAMMING kaart aan de lezer om de aanleer
procedure te beëindigen. De led sequentie (2x rood en 2x groen knipperen) zal
eindigen.

DE AANLEER PROCEDURE STOPT AUTOMATISCH INDIEN ER GEDURENDE 5 MINUTEN GEEN KAARTEN
WORDEN GEPRESENTEERD.

Voor andere kaartregistratie procedures, zie de Atrium software handleiding.

7] GARANTIE - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN [UITTREKSEL]*
CDVI garandeert dat dit product vrij is van verborgen gebreken, zowel in de gebruikte materialen als in het
fabricageproces, op voorwaarde dat de producten geïnstalleerd worden conform aan de voorschriften van de
fabrikant en dat er geen aanpassingen aan het product werden uitgevoerd. CDVI neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschadigingen aan goederen of personen. Een door CDVI defect verklaard product
moet teruggezonden worden naar de dienst ‘na verkoop’ van CDVI. Dit na het aanvragen en ontvangen van een
RMA nummer voor dit defecte product. De verantwoordelijkheid van CDVI beperkt zicht tot de herstelling of de
vervanging van het product of onderdeel in de kantoren van CDVI. De vervanging of herstelling wordt bepaald
door de dienst ‘na verkoop’ van CDVI. De ten laste legging van CDVI kan nooit hoger zijn dan het aankoopbedrag van het product. De verantwoordelijkheid van CDVI kan nooit aangewend worden door de aankoper, de
installateur of de eindklant of wie dan ook voor schade ten gevolge van de slechte werking van het product. Deze
garantie vangt aan vanaf de datum en het moment van registratie van het product bij CDVI. De registratie moet
volbracht worden binnen de maand na installatie bij de eind-klant. Vervolledig de registratiekaart die met het product geleverd werd om de volledige details van deze garantie te kennen en om uw producten te registreren (zodat
u kunt genieten van deze beperkte levenslange garantie). Zend de registratiekaart vervolgens per post of per ein uw regio of registreer het product op www.cdvigroup.com. De contactgegevens
mail terug naar het CDVI
zijn beschikbaar op www.cdvigroup.com en op de achterzijde van de installatiehandleiding.
van de CDVI
UITSLUITING VAN DE GARANTIE: CDVI VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE (NIET UITGESPROKEN OF
STILZWIJGEND), MET UITZONDERING VAN DE EERDER OPGESOMDE PUNTEN, VOOR EENDER WELK PROBLEEM
TEN GEVOLGE VAN DE OPSLAG, HET TRANSPORT, DE VERKOOPBAARHEID OF DE EIGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN.

* Zie voorwaarden voor de beperkte levenslange garentie in de interactieve catalogus (cdvibenelux.com).
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SNELSTARTGIDS VOOR SOFTWARE
ATRIUM partities begrijpen

Ontwikkelaar van elektronische toegangssystemen sinds 1985

Group Products

Doel:
•
•
•
•

Het begrijpen van partitie-principes en hoe Atrium deze gebruikt om toegangen te
beheren.
Een voorbeeld van een dagelijkse situatie uitbeelden om de relatie tussen deuren
en partities te verduidelijken.
Het aanmaken van toegangsniveaus demonstreren.
Een toegangsniveau aan een gebruiker/kaart koppelen.
We zullen in dit document volgende onderwerpen behandelen:
1.

Partities aanmaken

2.

Deuren

3.

Uurroosters en meerdaagse vakanties aanmaken

4.

Toegangsniveaus creëren

5.

Gebruikers en kaarten aanmaken

6.

Kaarten aan gebruikers toekennen

7.

Toegangsniveaus aan gebruikers toekennen

Partities
Het Atrium systeem hanteert een apart concept om de toegangsrechten en gebruikers te beheren. Atrium beheert de
toegangsrechten gebaseerd op “zones”, waar men toegang tot verkrijgt door middel van deuren.
Bijvoorbeeld: het onthaal van een gebouw wordt beschouwd als een zone. Een kamer of een afdeling zoals de
vergaderzaal of de logistiek worden beschouwd als een andere zone.
De gebruikers (kaarthouders) krijgen toegang tot die zones op bepaalde tijdstippen volgens vooropgestelde
uurroosters.
Een goed voorbeeld om het partitie-principe te helpen begrijpen zijn landen. Landen zijn afgebakend door grenzen,
zoals de grens tussen Canada en de Verenigde Staten en de Grens tussen de Verinigde staten en Mexico.
Elk land is een “partitie”, de landen zijn dan het equivalent van een zone van een gebouw. In Atrium worden de
deuren als grenzen beschouwd tussen de partities.
Wanneer men een land betreedt, dan gaat een douanebeambte toegang verlenen of weigeren volgens strikte
richtlijnen.
In Atrium zal de kaartlezer dezelfde rol vervullen als de douanebeambte. Deze zal u toegang verlenen of weigeren,
volgens strikte toegangsrechten.
Daarbij komt dat ieder land meerdere toegangspunten heeft (landgrenzen, luchthavens, zeehavens...); dit geldt ook
voor partities in gebouwen: verschillende deuren kunnen toegang geven tot eenzelfde zone.
Het scherm met de deureigenschappen in Atrium laat toe om te
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02 - Kantoor directie

Deur 2

Deur 3

01 - Onthaal en gang

Deur 9

Deur 5

07 - Boekhouding

Deur 6

06 - Server Lokaal

04 - Productie

05 - Logistiek

Deur 8

Deur 1

Deur 4

03 - Vergaderzaal

Deur 7

Laadplaats
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1. Partities aanmaken
•

NB: de woorden “zone” en “partitie” zijn synoniemen, ze hebben dezelfde betekenis.

Klik op het “partities” icoon en voeg partities toe (klik op de knop toevoegen), zoals hieronder afgebeeld.
•
•

het
Zie grondplan op de vorige pagina om overeenstemmend de andere zones te benoemen.
Hoewel
er nog een zone “cafetaria” vermeld is op het grondplan, is dit geen beveiligde zone. Dit is een openbare
ruimte, er is hier dus geen kaartlezer of ATV drukknop voorzien. Zodoende is het niet nodig om de cafetaria te
vermelden in de partities van de toegangscontrole.
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Gebruik de lijst op de volgende pagina om de deuren in te stellen. Klik op de knop “Bewerking” om de
deureigenschappen te bewerken.

Benoem iedere deur (veld display naam) volgens de lijst en bepaal de A-zijde en de B-zijde volgens het grondplan.
Let op: de A-zijde is de zijde voor de deur (kant met kaartlezer), en de B-zijde is de zone aan de andere kant van de
deur (kant met ATV knop). Herhaal dit voor iedere deur.
Deureigenschappen
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A-zijde = kant kaartlezer - B-zijde = Kant ATV drukknop
_______________________________________________________

Deur 1 - Hoofdingang
•
A-zijde
– Leeg (laat blanco)
•
B-zijde
– partitie 01 – Onthaal en gang
Deur 2 - Kantoor directie
•
A-zijde
– partitie 01 - Onthaal en gang
•
B-zijde
– partitie 02 - Kantoor directie
Deur 3 - Ingang medewerkers
•
A-zijde
– Leeg (laat blanco)
•
B-zijde
– partitie 01 - Onthaal en gang
Deur 4 - Vergaderzaal
•
A-zijde
– partitie 01 - Onthaal en gang
•
B-zijde
– partitie 03 - Vergaderzaal
Deur 5 - Deur productie
•
A-zijde
– partitie 01 - Onthaal en gang
•
B-zijde
– partitie 04 - Productie
Deur 6 - Deur logistiek/gang
•
A-zijde
– partitie 01 - Onthaal en gang
•
B-zijde
– partitie 05 – Logistiek
Deur 7 - Deur laadruimte
•
A-zijde
- Leeg (laat blanco)
•
B-zijde
– partitie 05 – Logistiek
Deur 8 - Server Lokaal
•
A-zijde
– partitie 01 – Onthaal en gang
•
B-zijde
– partitie 06 – Server Lokaal
Deur 9 - Boekhouding
•
A-zijde
– partitie 01 – Onthaal en gang
•
B-zijde
– Partitie 07 – Boekhouding
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3. Uurroosters aanmaken en meerdaagse vakanties
In het onderstaande scherm zijn 2 uurroosters gemarkeerd; “Uurrooster 7u15-16u15” en “Uurrooster 8u-17u”.
Klik op de knop toevoegen om die uurroosters aan te maken.

Onderstaand uurrooster zal geldig zijn van maandag tot vrijdag, van 07u15 tot 16u15. Dit uurrooster zal gebruikt
worden om toegang te verlenen tot volgende zones: Onthaal en gang, Productie en Logistiek. Dubbelklik op de
kalender om tijdsperiodes toe te voegen voor iedere dag.
Maandag tot vrijdag - 07u15 tot 16u15
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Dit uurrooster zal gelden van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u. Het uurrooster zal toegang verlenen tot volgende
zones: Onthaal en gang, vergaderzaal en boekhouding. Dubbelklik op de kalender om tijdsperiodes toe te voegen voor
iedere dag.
Maandag tot vrijdag - 8.00u tot 17.00u
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Vakantiedagen en feestdagen
Feestdagen kunnen gevolgen hebben op uurroosters. Bijvoorbeeld, als Kerstmis op een weekdag valt, zal de
ingestelde feestdag ervoor zorgen dat het normale uurrooster op die dag niet uitgevoerd wordt. In de meeste gevallen
heeft een medewerker toegang op weekdagen, maar die gaat in dit geval geen toegang verkrijgen op Kerstmis, indien
deze op een weekdag valt.
Dit beheren we door een feestdag uit te sluiten van een uurrooster. Klik op de tab “feestdagen” in het venster van een
uurrooster, om een feestdag uit te sluiten. Daarentegen kunnen we ook een feestdag als “inbegrepen” beschouwen bij
een uurrooster, zodat ook op die feestdag het uurrooster actief zal zijn.
Een vakantie kan meerdere dagen lang zijn. De zomervakantie bijvoorbeeld (2 weken tussen juli en augustus) of de
kerstvakantie (24 dec tot 2 jan). We kunnen deze periodes dus uit een uurrooster sluiten. Dit resulteert in toegangen
die, in die periodes, geweigerd zullen worden aan de gebruikers die dit uurrooster toegewezen kregen.
We zullen 2 vakantieperiodes aanmaken; de zomervakantie en de kerstvakantie, en we zullen die uit onze uurroosters
sluiten.
Klik op het icoon “vakantiedagen” en klik op “toevoegen” om de eigenschappen van de vakantiedag te zien.
In onderstaand
•
•
•

voorbeeld zullen we de zomervakantie instellen:
Begint om middernacht op maandag 23 juli 2012.
Wordt jaarlijks herhaald.
Duurt 14 dagen.

Zomer vakantie
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In het volgend voorbeeld zullen we de kerstvakantie aanmaken;
•
•
•

Begint op 24 december om 12u
Herhaalt zich jaarlijks
Duurt 10 dagen

Kerstvakantie

Vakantiedagen uit een uurrooster uitsluiten
Met de volgende stap zullen we de vakantieperiodes uitsluiten uit onze uurroosters. Open de uurrooster
eigenschappen en volg de stappen in volgende afbeelding: Ga naar de tab “vakantiedagen”, klik op de knop
“toewijzen” bij de “uitgesloten vakantiedagen”. Herhaal dit voor beide uurroosters.
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4. Toegangsniveaus creëren
In onderstaande afbeelding staan de toegangsniveaus “toegangsniveau Boekhouding” en “toegangsniveau
Logistiek” opgelicht. Klik op de knop “toevoegen”, om deze uurroosters aan te maken volgens de tabellen op
pagina 12 en 13.

Met toegangsniveaus kunnen wij bepalen volgens welk uurrooster een gebruiker (kaarthouder) een bepaalde
zone mag betreden. Dit is een vereiste stap om te kunnen beheren wie waar toegang heeft en op welk tijdstip.
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Toegangsniveau boekhouding

Tabel 1: instellingen voor de partities en de uurroosters in Toegangsniveau Boekhouding

36

ZONE

UURROOSTER

01 - Onthaal en gang

Maandag tot vrijdag: 8u00 tot 17.00u

02 - Kantoor directie

Nooit

03 - Vergaderzaal

Maandag tot vrijdag: 8u00 tot 17.00u

04 - Productie

Nooit

05 - Logistiek

Nooit

06 - Server Room

Nooit

07 - Boekhouding

Maandag tot vrijdag: 8u00 tot 17.00u

•

Toegang zal verleend worden tot de zones: “01 – Onthaal en gang” , “03 – Vergaderzaal” en “07
– Boekhouding” wanneer het uurrooster “Uurrooster 08u00-17u00” actief is.

•

Toegang zal genegeerd worden tot de zones: “01 – Onthaal en gang” , “03 – Vergaderzaal” en
“07 – Boekhouding” wanneer het uurrooster “Uurrooster 08u00-17u00” niet actief is.

•

Toegang zal altijd genegeerd worden tot volgende zones: “Kantoor directie”, “Productie”,
“Logistiek”,”Server room”.
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Toegangsniveau logistiek

Table 2: instellingen voor de partities en de uurroosters in Toegangsniveau Logistiek
ZONE

UURROOSTER

01 - Onthaal en gang

Maandag tot vrijdag: 07u15 tot 16u15

02 - Kantoor directie

Nooit

03 - Vergaderzaal

Nooit

04 - Productie

Maandag tot vrijdag: 07u15 tot 16u15

05 - Logistiek

Maandag tot vrijdag: 07u15 tot 16u15

06 - Server Room

Nooit

07 - Boekhouding

Nooit

•

Toegang zal verleend worden tot de zones: “01 – Onthaal en gang” , “04 – Productie” en “05 –
Logistiek” wanneer het uurrooster “Uurrooster 7H15-16H15” actief is.

•

Toegang zal genegeerd worden tot de zones: “01 – Onthaal en gang” , “04 – Productie” en “05 –
Logistiek” wanneer het uurrooster “Uurrooster 7H15-16H15” niet actief is.

•

Toegang zal altijd genegeerd worden tot volgende zones: “Kantoor directie”, “Vergaderzaal”,
“Boekhouding”,”Server room”.
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5. Gebruikers en kaarten aanmaken
We zullen 2 gebruikers aanmaken en aan elke gebruiker een kaart toekennen. Iedere gebruiker zal een
toegangsniveau toegewezen krijgen op basis van de deuren hij/zij mag betreden en het uurrooster. We zullen de
toegangsniveaus “Boekhouding” en “Logistiek” gebruiken, die we aangemaakt hebben in stap 4.

De boekhouder zal toegang krijgen tot volgende partities: “Onthaal en gang”, “Vergaderzaal” en
“Boekhouding”:
•
•
•

Van
maandag tot vrijdag van 08u00 tot 17u00.
krijgt
Hij geen toegang op eender welk ander tijdstip.
krijgt
Hij geen toegang tot eender welke andere zone.

De logistieke medewerker krijgt toegang tot de volgende partities: “Onthaal en gang”, “Productie” en
“Logistiek”:
•
•
•

Maandag
tot vrijdag van 07u15 tot 16u15
krijgt
Hij geen toegang op eender welk ander tijdstip
krijgt
Hij geen toegang tot eender welke andere zone

LET OP: Dit document behandelt niet de gebruikers ‘Installer’, ‘Master’ en ‘Programming’. In de meeste gevallen zijn
deze gebruikers gereserveerd voor installateurs, techniekers, en beheerders. Zie de ATRIUM handleiding voor meer
info over deze gebruikers.
Klik op het icoon “Gebruikers” en dan op de knop toevoegen, om een nieuwe gebruiker aan te maken.
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Medewerker boekhouding
Vul de velden “naam” en “voornaam” in, klik vervolgens op “toevoegen” in de tab “identiteit”, om een kaart aan te
maken. Het venster met de kaart eigenschappen opent zich.

Gebruiker eigenschappen

Boekhouding
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Kaart eigenschappen
Vul volgende velden in “Display naam”, “Formaat” en “Kaartnummer” (familienummer + kaartnummer).
•
•
•

•

het
In veld “display naam” wordt veelal de gebruikersnaam ingevuld
CDVI
kaartlezers hanteren het 26-bit formaat. Uw installateur zal u kunnen adviseren welk formaat u
moet instellen, mochten er andere kaartlezers aanwezig zijn op het Atrium systeem.
de
Bijmeeste badges en kaarten van CDVI, is het kaartnummer op de kaart/tag gedrukt, in hexadecimaal
formaat. Aangezien het systeem op 26-bit werkt, moet u de laatste 6 tekens van de kaart invoeren in het
veld “HEX”.
Klik
op de knop “bewaren” en u keert automatisch terug naar de gebruiker eigenschappen.

Deze kaart is nu toegekend en zichtbaar in de tab “identiteit” van deze gebruiker.
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Toegangsniveaus aan gebruikers toekennen
Klik op de tab “toegangsniveau”, in de gebruiker eigenschappen, en klik op de knop “toewijzen”. Kies
“toegangsniveau Boekhouding” uit de keuzelijst en klik op OK.

Herhaal deze stappen voor de “Medewerker logistiek”.
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GEFELICITEERD!
U hebt succesvol:
Zonesgecreëerd (partities)
Deuren
Uurroostersen meerdaagse vakanties aangemaakt
Toegangsniveausgecreëerd
Gebruikersen kaarten aangemaakt
Kaartenaan gebruikers toegekend
Toegangsniveausaan gebruikers toegekend
Wij verwijzen naar de ATRIUM installatiehandleiding voor meer informatie. Deze handleiding is beschikbaar op de
ATRIUM installatie CD en eveneens te vinden op onze website www.portacon.nl.
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Bedrijfsnaam:____________________________

Contactpersoon 2: ________________________

Adres: _________________________________

Tel: ____________________________________

Stad: __________________________________
Postcode:: ______________________________
Land: __________________________________

Distributeur: ____________________________

Contactpersoon 1: ________________________
Tel: ____________________________________
AC22
Hoofdcontroller

Tel: ___________________________________

Naam deur
1: _______________________________
Zone:_____________________________
2: _______________________________
Zone:_____________________________

AX22 (1)

3: _______________________________
Zone:_____________________________
4: _______________________________
Zone:_____________________________

AX22 (2)

Zone:_____________________________
6: _______________________________
Zone:_____________________________

AX22 (3)

7: _______________________________
Zone:_____________________________
8: _______________________________
Zone:_____________________________

9: _______________________________

AX22 (4)

2-deursuitbreiding

5: _______________________________

Zone:_____________________________
10:______________________________
Zone:_____________________________

Deur

Request

Deur

contact

to Exit

sluitplaat

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

q Ingang
q Uitgang

q

q

q

q

Lezer

Magneet
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Webserver

Ontwikkelaar van elektronische toegangssystemen sinds 1985

Group Products

Doel:
Deze beknopte en eenvoudige gids zal u begeleiden tijdens de opstart van het Atrium toegangscontrolesysteem door

Eens u deze gids succesvol hebt afgerond :
• zullen alle deuren beveiligd zijn (vergrendeld)
• zullen enkel kaarten die aan het systeem toegevoegd zijn de deur gedurende 5 seconden ontgrendelen.

Opmerking
Zie de Atrium handleiding voor gevorderde programmering.
Opmerking : Zorg ervoor dat alle systeemcomponenten en bekabeling correct aangesloten zijn volgens de gebruiksaanwijzing. Zie de Atrium AC22 2-deurscontroller en de Atrium AX22 2-deurs uitbreidingskaart handleidingen en
bekabelingsschema’s voor verdere assistentie.

Stap 1 : Start de ‘Atrium Finder’ programma
Zorg ervoor dat uw computer en de Atrium AC22 deurcontroller verbonden zijn.
Volg deze instructies hieronder om toegang te verschaffen tot de Atrium Web Server :
a) Dubbelklik op het icoon van de ‘Atrium Finder’ (gratis beschikbaar op : www.cdvibenelux.com)
b) Het ‘Atrium Finder’ venster verschijnt en toont de Atrium controller.
c) Dubbelklik op de controller in de lijst.
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Stap 2: systeem webpagina login
De Atrium webpagina verschijnt. Gebruik onderstaande gebruikersnamen en paswoorden.
Voor de INSTALLATEUR:
Gebruikersnaam: admin

Voor de MASTER:
Gebruikersnaam: master

Paswoord: admin

Paswoord: master

Opmerking: de gebruikersnaam en het paswoord zijn hoofdlettergevoelig.
Belangrijk : verander uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de eerste aanmelding omwille van
veiligheidsredenen.

LOGIN PAGINA VAN DE ATIUM WEBSERVER

DATUM EN TIJD PAGINA

Stap 3:
Synchroniseer de tijd en
datum na aanmelding:
•

klik op de tab ‘Module eigenschappen’ en
daarna op de tab ‘Tijdszone’

•
•

Klik op ‘Edit’ en kies de correcte tijdszone
Klik op ‘Bewaar’ om te bevestigen. Datum
en tijd zijn nu gesynchroniseerd.

www.portacon.nl | info@portacon.nl
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Stap 4: Kaartprogrammatie
a.

Presenteer de met het systeem meegeleverde MASTER kaart aan een lezer.

b.

De deur zal ontgrendelen. (De deur moet uitgerust zijn met een deurpositiecontact)

c.

Presenteer de met het systeem meegeleverde PROGRAMMING kaart binnen
de 5 seconden aan de lezer. De LED’s van de lezer zullen alternerend beginnen
knipperen (2x rood gevolgd door 2x groen).

e.

De aanleermodus is actief.

f.

Presenteer nieuwe toegangskaarten, een per een, aan de lezer om ze toe
te voegen aan het systeem.

g.

Iedere nieuwe kaart zal een gebruiker aanmaken en de kaart toekennen
aan deze gebruiker.

h.

De groene LED zal knipperen bij iedere nieuwe kaart die aangeboden wordt
en een pulserende beep zal klinken door de lezer.

i.
Belangrijk :

Programming kaart

Presenteer opnieuw de PROGRAMMING kaart om deze programmeermodus te verlaten.
Gebruik de webpagina, na het programmeren van nieuwe kaarten, om gebruikers/kaarten of kaart/
pin registratie te editeren. Per standaard zijn de deuren altijd vergrendeld en wordt de toegang enkel
verleend door een geldige kaart.

Het systeem is nu klaar voor gebruik.
De ATRIUM webserver laat u toe om:
• GEBRUIKERS EN KAARTEN TE BEHEREN
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Masterkaart

www.portacon.nl | info@portacon.nl
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• DEUREN TE VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

• SYSTEEMEVENEMENTEN TE CONSULTEREN
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Gebruikersnaam

Kaartnummer

