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1.  Cihazın Verileri 

 
    1.1 Cihazın Genel Özellikleri:   

  2048 adet kart tanımlama imkânı 

 Işıklı ve sesli ikaz 

 Kolay ve hızlı bir şekilde kart ya da anahtarlık tanımlama  

  Her iki yüzündende 15 cm ye kadar kart ve anahtarlık okuma mesafesi 

  Kırmadan delmeden kolay montaj 

  Apartman zil trafosundan beslenebilme olanağı 

  Mevcut sistemi bozmadan çalışma 

  Aşırı akım ve aşırı voltaj koruması 

 İnce ve kompakt tasarım  

 Sitelerde tüm apartmanların kapılarını açan güvenlik görevlisi kartları oluşturabilme olanağı 

 Kapıyı açarken aynı anda asansörü de çağırma imkânı 
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    1.2 Teknik Veriler: 

    1.3 Cihazın Boyutları 

Boyutlar  99,5 x 99,5 x 27 mm

Çalışma Gerilimi  9 ‐ 18 V AC ya da DC

Çektiği Akım  12V ta, Durağan halde 50 mA, Okuma sırasında 180 mA 

Ortalama Güç Tüketimi 800 mW 

Çalışma Sıcaklığı  ‐10˚C > Tj > 50˚C
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    1.4 Cihazın Çalışma Prensibi 

D54R cihazı Radyo Frekanslı Tanıma Sistemini (RFID) kullanarak, RFiD kart yada 
anahtarlıklarını okuma işlemini gerçekleştirir. RFiD kart ve anahtarlıklar içinde, etrafında anten sarılı 
olan bir mikroçip barındırır. D54R cihazı ve RFiD kart ya da anahtarlık arasında veri ve enerji 
transferi, aralarında herhangi bir temas olmadan elektromanyetik dalgalarla sağlanmaktadır. 
İşlemle birlikte D54R cihazı RFiD kart ya da anahtarlığın ID numarasını okur. Her kart yada 
anahtarlığın ID si farklıdır ve tekrar etmez.  

Cihaz okuduğu ID’yi daha önce yönetici kartıyla tanımlanmış yani kendi hafızasında tutuğu 
ID numaralarıyla karşılaştırır, eğer okutulan kart ya da anahtarlık tanımlıysa kapıyı açma işlemini 
gerçekleştirir.  

Cihaz sisteme bağlandığında aşağıdaki çizimde de görüldüğü gibi N\C olan röle üzerinden 
(O1 ucu K1’le ve O2 ucu K2’yle kısa devre konumundadır) devre eski halinde olduğu gibi 
tamamlanır ve bir değişiklik göstermeden çalışmasını sürdürür. Cihaza tanımlı bir kart 
okutulduğunda cihaz içindeki röleleri çektirir (T1 ucu K1’le, T2 ucu K2’yle kısa devre konumuna 
geçer) ve T1, T2 uçlarına bağlanmış olan trafo üzerinden beslenen otomatik kapı kilidi kapıyı açar. 
Kapı açma işleminden sonra rölenin kontakları tekrar eski konumlarına döner ve sistem tekrar eski 
haliyle çalışmasını sürdürür.  

 Tanımlı bir kart ya da anahtarlık okutulduktan sonra, cihaz kapıyı açmasının yanı sıra 
asansör rölesini de çektirir. Bu sayede, A1 ve A2 uçları asansör çağırma butonuna paralel 
bağlanmışsa asansör çağrılır. 
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2 – Montaj 
 

2.1 Montaj için Gerekenler 

 

 Cihazı sisteminize eklemeden önce, kapı açma sisteminizde elektrikli otomatik kapı 
açacağının (kapı otomatı) ve kapının devamlı kapalı kalabilmesi için hidrolik kapı yayının mevcut 
olması gerekmektedir. Eğer yoksa öncelikle bunları temin edip uygun şekillerde montajlarını 
yapmanız gerekmektedir. 

           Montaj sırasında gerekli olabilecek alet ve malzemeler:  

 Tesisatınızın durumuna göre çeşitli uzunluklarda ve montaj kolaylığı açısından çeşitli 
renklerde NYAF 0.5mm kablo 

 Yan keski 

 Tornavida 

 İzole bant 

2.2 Cihazın Yerinin Tespit Edilmesi ve Ön Hazırlık 

 

 Cihaz bina kapısının iç tarafına monte edilir. 

 Cihazın ışıklı ikaz lambalarının ve montaj yapışkanlarının bulunduğu tarafı dışarı 
bakacak şekilde monte edilir.    

 Cihaza, kapı otomatına yakın bir yer seçmeniz hem montaj hem de kullanım kolaylığı 
açısından faydalı olacaktır. 

 Cihazı monte etmek için yapıştırıldığında dışarıdan görünmesine olanak sağlayan ve metal 
olmayan düz bir yüzey seçilmelidir. 

 Eğer kapının metal profil vb. cihazın okumasını etkileyebilecek metal aksamları varsa, 
cihazı monte ederken bu aksamlara cihaz arasında boşluk bırakmanız (en az 5 cm) 
faydalı olacaktır.  
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2.3 Cihazın Elektriksel Bağlantılarının Yapılması 

 

  Kapı otomatının elektriğini, zil trafosunun sigortasını indirerek kesiniz. 

 Kapı otomatiğine giden kablonun iki telini de cihazı monte etmeyi düşündüğünüz yere yakın 
bir noktadan kesiniz. 

 Kestiğiniz tellerin uçlarındaki izolâsyonlarını 1-1,5 cm uzunluğunda soyunuz. 

220 VAC 

Apartman otomatiği 
kapı açma butonları 

12 - 16 VAC 

Sigorta Zil Trafosu

Kapı Otomatı 
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  Cihazın vidalarını sökerek arka kapağını çıkartın.  

 Cihaza kablo bağla işlemi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir: 

 Tesisat ve cihaz arasında bağlantıyı sağlamak için tercihen NYAF 0.5mm 
tipinde kablo kullanınız.  

 Bu kabloların uçlarını 3 mm kadar soyduktan sonra, cihazın içinde bulunan 
klemensin içine soyulmuş kısmı soktuktan sonra üstündeki vidayı güzelce sıkınız.  

 Kabloyu hafifçe çekerek düzgün bir şekilde bağlandığından emin olunuz.  

 Olası kısa devreleri ve bundan dolayı cihazınızın hasar görmesini engellemek için 
kablo ucunun soyduğunuz kısmının klemensin dışında fazla kalmamasına özen 
gösteriniz.  
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 Klemensin önünde her bir bağlantı noktasının ismi yazmaktadır ayrıca bu isimler aşağıdaki 

şemada da gösterilmiştir. Kablonun bir ucunu cihaza bağladıktan sonra kabloyu uygun 
uzunlukta keserek diğer ucunu şemaya uygun şekilde tesisatınıza bağlayınız. 

 Bağlama işlemini, cihazdaki klemenste A1 olarak isimlendirilmiş bağlantı noktası, şemada 
gösterilmiş tesisatınızın A1 noktasına, A2 – A2’ye, K1 – K1’e, ….. T2 – T2 ye gelecek 
şekilde yapılmalıdır.  

 A1 ve A2 uçları asansör çağırma işlemi için kullanılmaktadır. Bu fonksiyon 
kullanılmayacaksa bu uçlar boş bırakılır. 

 Tesisatınıza yaptığınız bağlantıları izole bantla güzelce izole ediniz. 

Apartman otomatiği 
kapı açma butonları 

12 - 16 VAC

Sigorta Zil Trafosu 

220 VAC

ASANSÖR 

Çağırma 
Butonu 
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 Tüm kablo bağlantılarını yaptıktan sonra bağlantıların doğruluğunu ve kısa devre gibi 
istenmeyen bir durum olup olmadığını bir kez daha kontrol ediniz. 

 Kabloların cihazdan çıkışı için daha önce sökmüş olduğumuz kapakta bulunan kablo çıkış 
noktalarından size uygun bir tanesini seçerek yankeski yada maket bıçağı vb. bir aletle 
düzgün bir şekilde keserek orada kabloların çıkacağı boşluğu oluşturunuz. 

 Kabloları toparlayarak kapağın kapanmasına engel olmayacak ve cihazın içindeki parçalara 
zarar vermeyecek şekilde açtığınız boşluktan geçirerek kapağı kapatınız ve vidalarını 
sıkınız.  

 

 Sistemin elektriğini zil trafosunun sigortasını kaldırarak açınız.  

 Kırmızı uyarı lambası yanıp sönüyor ve tanımlı bir kart yada anahtarlık gösterildiğinde sesli 
uyarı verip kapı otomatını çektiriyorsa cihazın kablo bağlantılarını başarıyla 
gerçekleştirdiniz demektir.     
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  2.4 Cihazın Yerine Sabitlenmesi 

 

  Cihazın monte edeceğiniz yüzeyi güzelce temizleyin. 

 Yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emim olduktan sonra, cihazın montaj yapışkanlarının 
üstündeki koruyucu katmanı kaldırın. Bu işlemi gerçekleştirirken yapışkanlara elinizle 
dokunmamaya ve kirletmemeye özen gösterin   

 Daha önceden tespit etmiş olduğunuz noktaya cihazı tek seferde yapıştırın. Yapıştırdıktan 
sonra kaldırmak ya da yerini oynatmak yapışkanların işlevlerini kaybetmelerine sebep 
olabilir. 

 Yapışkanlar maksimum dayanıklılığa 24 saat içinde ulaştıkları için bu süre içinde cihaza 
kuvvet uygulamayınız.  

 Cihazı yapıştırdıktan sonra kabloları izole bant, kablo bağı vb. yardımıyla toparlayın.
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3 - Kullanım 
3.1 Sesli - Işıklı İkaz Fonksiyonları

Kırmızı Led: Cihaza elektrik verildiğinde saniyede bir yanıp söner ve geçersiz kart 
okutulunca 2 sn boyunca yanar. Tanımlama ve silme moduna girdiğinde sürekli yanar 

Yeşil Led: Geçerli bir kart okutulunca 2 sn boyunca yanar 

Sesli İkazlar: 
 
 Kısa sinyal sesi: Cihazın tanımlama ve silme modundan çıktığını belirtir.  
 Uzun sinyal sesi: Geçerli kart okutulduğunu işaret eder. 
 Kısa, kesik kesik sinyal sesi: Geçersiz kart ya da cihazın ayar moduna geçtiğini işaret eder. 
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3.2 Tanımlama ve Silme işlemleri 

 
 
 

3.2.1 Kart Tanımlama 
 
 Yönetici kartını okutun ve okuma konumunda bekletin. Uzun sinyal sesi ve yanan yeşil ışıktan 

sonra 3 sn boyunca kesik kesik öten kısa sinyal sesini duyduğunuzda cihaz kart tanımlama ve 
silme moduna girmiş demektir. Cihaz kart tanımlama ve silme modundayken kırmızı ışık sürekli 
yanık durumdadır. 

 Tanımlamak istediğiniz daha önce tanımlanmamış bir kartı ya da anahtarlığı cihaza okutun. 
1sn boyunca, yeşil ışık yandıysa ve uzun sinyal sesi duyduysanız, okuttuğunuz kart ya da 
anahtarlık tanımlandı demektir. 

 Başka bir kart yada anahtarlık tanımlamak istiyorsanız teker teker onları da cihaza okutun ve 
cihazın aynı sinyalleri onlar içinde vermesini bekleyin. 

 Başka bir kart tanımlamak istemiyorsanız, cihazın normal çalışma moduna dönmesi için, ya 15 
sn boyunca işlem yapmadan bekleyin ya da 3 sn boyunca yönetici kartını okutun.  

 
3.2.2 Kart Silme 
 

 Yönetici kartını okutun ve okuma konumunda bekletin. Uzun sinyal sesi ve yanan yeşil ışıktan 
sonra 3 sn boyunca kesik kesik öten kısa sinyal sesini duyduğunuzda cihaz kart tanımlama 
ve silme moduna girmiş demektir. Cihaz kart tanımlama ve silme modundayken kırmızı ışık 
sürekli yanık durumdadır. 

 Silmek istediğiniz kartı ya da anahtarlığı cihaza okutun 3 sn boyunca, yeşil ışık hızlı hızlı 
yanıp söndüyse ve kesik kesik öten kısa sinyal sesini duyduysanız, okuttuğunuz kart ya da 
anahtarlık silindi demektir. 

 Başka bir kart ya da anahtarlık silmek istiyorsanız teker teker onları da cihaza okutun ve 
cihazın aynı sinyalleri onlar içinde vermesini bekleyin. 

 Başka bir kart silmek istemiyorsanız, cihazın normal çalışma moduna dönmesi için, ya 15 sn 
boyunca işlem yapmadan bekleyin ya da 3 sn boyunca yönetici kartını okutun.  
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3.3 Cihazın Kullanımı 

 Cihaz, elektro manyetik dalgaları 
kullanarak kart okuma işlemini 
gerçekleştirir. Bu sebepten kartı 
okutmak için cihaza yaklaştırmak 
yeterlidir, temas etmesi gerekmez. 

 Okutulan kartın kapıyı açması için 
tanımlanmış olması gerekir. 

 Cihaz, her iki yüzünden de kart 
okuyabildiği için kart tanımlamaları 
sırasında apartmanın içine bakan 
yüzünden kartınızı okutabilir, 
apartmana giriş için de dışarı 
bakan yüzünden kartınızı 
okutabilirsiniz. 

 Metaller elektro manyetik dalgaları 
etkilediği için kartı metal bir cisimle 
beraber cihaza yaklaştırdığınızda 
okuma işlemi gerçekleşmeyebilir 
ya da okuma mesafesi kısalabilir. 

 Çanta ve benzeri bir eşya içinde bulunan kart ya da anahtarlığınızı eğer yanında elektro 
manyetik dalgaları bozacak metal bir cisim yoksa, çanta vb. eşyanın dışına çıkarmadan 
da cihazın okuma alanına sokarak, okutma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.  
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4 - Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 Cihazın montajını mutlaka yetkili kişilere yaptırınız. 

 Montaj sırasında güvenlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. 

 Cihazı direkt şebeke gerilimine(220 VAC) bağlamayınız. 

 Cihazın metale yakın monte edilmesi okuma mesafesini etkileyebilir. 

 Cihazın sıvı sızdırmazlığının olmadığı dikkate alınmalıdır ve direk sıvıya maruz bırakılmamalıdır. 

 Cihaz çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. 

 Kullanılan yapışkan bantlar yapıştırıldıktan 24 saat sonra en yüksek dayanıklılığa ulaşır. Yerine 
yapıştırılan cihaza bu süre dolmadan kuvvet uygulamayın.  

 Cihaz önerilen kullanımı dışında kullanmayınız. 

 Cihazın bir güvenlik cihazı olmadığı sadece kontrollü kapı açacağı olduğu unutulmamalıdır.  

 Cihaz mevcut sisteme kapıyı açma anında 2,4W lık ekstra bir yük bindireceğinde. Zil trafosunun 
bunu karşılayacak güce sahip olması gerekir. Bu sebepten en az 10W lık bir trafo tavsiye edilir. 


