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1 Základní popis 
SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně, tak i v režimu on-line 
připojená k PC přes sériové rozhraní. K zařízení je možno připojit řadu periferních zařízení: 
externí zvonek, alarm, snímač otevření dveří, …Indikace stavu čtečky je provedena hlasem a 
tříbarevnou LED diodou. Čtečka však nepodporuje nastavení časových zón a zamezení vstupu 
pod nátlakem. 
 

1.1 Popis čelního panelu 
 

 

1.2 Zadní panel  

 



1.3 Připojení USB a Reset 
 

Pohled zespodu: 

 

1.4 Tabulka základních parametrů 
 

Napájení DC 12V 
Počet uživatelů 200 
Počet záznamů 30 000 
Komunikace USB, RS232, RS485, Wiegand 
Indikace LED 3barvy, hlasové zprávy 
Typ karty RFID 125kHz 

 

2 Instalace 

2.1 Upozornění k instalaci 
 Připojte napájení až potom co se přesvědčíte, že všechny ostatní vodiče jsou připojeny 

správně. 
 Doporučujeme připojit zařízení ke zdroji 12V/3A 
 Pro snížení možnosti poškození statickým výbojem je vhodné při instalaci zapojit 

nejdříve zemnící vodič 
 Při připojení přes RS 232 nebo RS 485 použijte kroucený vodič, který je pro tyto linky 

doporučen. Pokud je linka RS485 delší než 300m doporučujeme připojit zakončovací 
odpor 120 Ohmů 

 Pokud připojíme napájecí zdroj daleko od čtečky, musíme počítat s úbytkem napětí na 
vodiči s danou délkou a průřezem 



2.2 Postup 

                                     

 Umístěte šablonu na zvolené místo umístění čtečky a vyvrtejte díry do zdi podle obrázku 

                                

 Sundejte zadní vodovzdorný kryt  



                                       

 Sejměte kryt snímače otisků  

 Připojte vodiče přes čtvercový otvor v krytu 

                         

 Připevněte čtečku a zadní kryt na zeď  



                                                                      

 Připevněte kryt snímače. Doporučujeme přilepit kryt lehce silikonem, aby nebyly 

montážní šrouby přístupné 

2.3 Schéma propojení 

 

3 Spojení s periferiemi 

3.1 Spojení s kontrolérem 
SF101 je osazena výstupem na Wiegand 26 rozhraní. Výstup umožňuje připojení k nadřazenému 
kontroléru. V tomto zapojení není možno využít systém registrace uživatelů a indikaci otevření 



dveří – čtečka pouze předává identifikační číslo karty, popřípadě id.číslo otisku nadřízenému 
kontroléru například do modulu ACM12 systému Paradox. 

 
Kromě standardních Wiegand 26 signálů je v konektoru ještě vyvedeny  signály pro červenou a 
zelenou ledku a signál pípnutí. 

3.2 Připojení zámku 

3.2.1 Připojení zámku přes svorku NC 

Svorka NC je v klidu zařízení spojena se společným kontaktem relé COM. Zámek pro zavření 
dveří dostává napětí 12V a v případě oprávněného přístupu spadne napětí na 0V: 

 

3.2.2 Připojení přes NO svorku 

V tomto zapojení je využit kontakt, který je v klidu rozpojen. Při otevření dveří se na zámek 
dostane 12V. 



 
Pokud zařízení a zámek nepoužívají různé zdroje, doporučujeme použít zámek s menším 
odběrem než 1A a délku napájecí cesty maximálně zkrátit. 

3.3 Výstupní tlačítko 
Toto tlačítko otevře dveřní zámek bez ověření otisku nebo karty. Použije se většinou v případě 

odchodu z objektu.  

 

 

3.4 Snímač otevření dveří 
Zapojení snímače otevření je v předchozím odstavci. Na základě signálu z tohoto senzoru 

vyvoláme alarm, pokud jsou dveře otevřeny násilím nebo pokud nejsou zavřeny během 

nastaveného časového úseku. 



3.5 Alarm 
Zapojení alarmu je na obrázku v odst.3.3 v případě, že alarm má větší odběr je doporučeno 
používat vlastní zdroj. 
 

3.6 Zvonek 
Zapojení externího zvonku je na obrázku v odst.3.3. V případě, že zvonek, má větší odběr je 
doporučeno používat vlastní zdroj. 

3.7 Napájení 
Napájecí napětí je stejnosměrných 12V. Odběr je zhruba 300mA. Napájení zapojte mezi AGND A 

+12V na svorkách dle obrázku v odstavci 3.3 

4 Základní operace 
 Po zapnutí je SF101 ve vstupním stavu, kdy očekává vstup oprávněných uživatelů. 

Z tohoto stavu můžeme vstoupit do stavu sejmutí otisků a karet (pro uživatele a 
administrátory) nebo do stavu smazání uživatelů. 

 Pokud se jedná o nové zařízení bez registrovaných uživatelů a administrátora, je nutno 
nejdříve zaregistrovat administrátora. 

 Pokud nepokračujeme v započaté registraci, upozorní nás po určité době hlasová zpráva. 
Když ani pak nepokračujeme, vrátí se systém do vstupního stavu.  

 Při registraci nebo mazání účastníků se systém vrátí do vstupního stavu po třech 
neúspěšných pokusech. 

 Při registraci nebo mazání, pokud stiskneme Enroll klávesu nebo Delete, systém s evrátí 
do vstupního stavu s příslušným hlasovým doprovodem 

 Při registraci karty nebo otisku, pokud je paměť plná, systém se vrací do vstupního stavu 
s příslušným hlasovým doprovodem. V tomto případě je nejlepší upravit seznam 
uživatelů pomocí software na PC 

 Ve vstupním stavu modrá LED bliká 1x za ½ vteřiny. Během registrace nebo mazání 
žádná LED nebliká. Při úspěšném ověření nebo mazání svítí zelená LED asi 1 vteřinu, 
pokud je operace neúspěšná rozsvítí se červená na 1 vteřinu. 

 Pokud jsou dveře otevřeny normálně, 3 vteřiny po otevření upozorní bzučák, že je 
potřeba zavřít. Pokud nezavřeme do 1minuty je vyvolán alarm.      



4.1 Registrace administrátora 
Postup při registraci administrátora znázorňuje následující vývojový 

diagram:

 

 

 

4.2 Registrace uživatele 
Každý uživatel může zaregistrovat otisk nebo kartu. Identifikační čísla uživatelů jsou v rozsahu 
1-999.Algoritmus registrace znázorňuje následující vývojový diagram. Podprogram pro 
registraci uživatele pomocí otisku je v sekci  4.7 



 

 

 

 

4.3 Ověření uživatele 
Postup při ověření uživatele otevření zámku dveří je na následujícím diagramu: 

 
 



 

4.4 Smazání uživatele 
Následující diagram znázorňuje mazání jednotlivých uživatelů: 



 



4.5 Smazání všech uživatelů 

 

4.6 Překročení časového limitu 
Diagram znázorňuje algoritmus při překročení časového limitu 



                                       

 

 



4.7 Registrace otisků 
Podprogram sejmutí otisku 

uživatele:  

 

5 Komunikace 
Software nainstalovaný na PC může komunikovat přes RS 232, RS485 a USB.  RS 485 je určena 
pro připojení vzdáleného zařízení. Po úspěšném provedení připojení k PC je možno: 

 Načíst záznam o příchodech popř. odchodech uživatelů 
 Přečíst informace o uživatelích 
 Nastavit parametry a konfiguraci 

 
Bližší informace je v softwarovém manuálu  



5.1 RS232 

                                    

5.2 RS485 

 



5.3 USB 

                                    

5.4 Wiegand 
Zařízení je možno také připojit přes rozhraní Wiegand s nadřízeným kontrolérem nebo 
se zabezpečovacím systémem  
 

                                                                    
Na konektoru pro Wiegand je kromě napájení a signálů D0a D1 vyvedeny ještě červená a zelená 
LED a bzučák. 


