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1. Bezpieczeństwo 

 

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie 

zapisów instrukcji może być przyczyną wadliwego działania lub nawet uszkodzenia sprzętu. Producent nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie. Wprowadzanie w urządzeniu 

jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta lub dokonywanie samodzielnych 

napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.  

 

2. Ostrzeżenie 

 
Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem 

(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do 

zasilania. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

 

3. Opis urządzenia 

 
Sieciowy sterownik Systemu Kontroli Dostępu jest zaawansowanym mikroprocesorowym urządzeniem 

wejść/wyjść przeznaczonym do zautomatyzowanej identyfikacji użytkowników. Znaleźć może zastosowanie  

w systemach bezpieczeństwa budynkowego, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, obsługi obiektów 

hotelowych i rekreacyjnych. Systemem nadrzędnym i zarządzającym pracą sterownika jest platforma Axxon 

Intellect Enterprise. 
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4. Architektura systemu 
 

Kontroler EE12 działa w architekturze klient – serwer łącząc się z systemem nadrzędnym Axxon Intellect 

poprzez sieć komputerową opartą na standardzie Ethernet. Kontroler posiada własną bazę danych 

umożliwiającą autonomiczną pracę urządzenia w przypadku utraty połączenia sieciowego z systemem 

nadrzędnym oraz możliwość rejestracji zdarzeń. Po nawiązaniu ponownego połączenia system centralnym 

zdarzenia są automatycznie pobierane z kontrolera. 
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5. Budowa urządzenia 

 

 
 

Urządzenie składa się z płytki drukowanej na której znajdują się mikroprocesor (4), diody sygnalizacyjne (5), 

gniazda wtykowe wraz z wtyczkami (6), przekaźniki (1), porty połączeniowe (9) i inne. W slocie kart micro SD 

(8) należy montować kartę z odpowiednio przygotowanym oprogramowaniem. Na niej jest przechowywana 

baza użytkowników oraz zdarzenia systemowe, od jej pojemności zależą ilość użytkowników obsługiwanych 

w trybie offline oraz ilość zdarzeń przechowywanych przez kontroler. Wyjścia przekaźnikowe (1) służą do 

sterowania zamkami rewersyjnymi, zworami elektromagnetycznymi, szlabanami oraz innymi elementami 

wykonawczymi systemu.  

Port Eth (9) 

Gniazda 

zasilania (10) 
Zaciski urządzeń wejścia (6) 

Diody monitorujące 

sygnały wejściowe (5) 
Gniazdo karty 

SD (8) Zaciski sygnałów specjalnych (7) 

Mikrokontroler PIC 

(4) 

Magistrale RS do podłączenia czytników (2) 

Wyjścia przekaźnikowe (1) 

Magistrala RS do 

podłączenia 

urządzeń 

zewnętrznych (3) 
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6. Charakterystyka 
 

 

TYP KONTROLERA EE12 

WSPIERANE TYPY PRZEJŚĆ 

10 przejść z jednostronną kontrolą dostępu / 

5 przejść z dwustronną kontrolą dostępu 

(możliwość dowolnej kombinacji) 

LICZBA KART 1 024 0001 

LICZBA PRZECHOWYWANYCH ZDARZEŃ 2 048 0001 

FUNKCJA ZAPOBIEGANIA POWTÓRNEMU 

PRZEJŚCIU I KONTROLA STREFOWA 

Przy połączeniu z serwerem – globalny AntiPassBack. 

W trybie pracy autonomicznej – lokalny AntiPassBack. 

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 

STEROWNIKA 
Zdalna 

1 Maksymalna wartość zależy od zastosowanej pamięci. 

 

Specyfikacja techniczna 
 

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH CZYTNIKÓW do 12 

OBSŁUGIWANY INTERFEJS CZYTNIKÓW RS-485 natywny AES z enkapsulacją, OSDP  

TYPY KOMPATYBILNYCH CZYTNIKÓW dowolne zbliżeniowe, biometryczne, kreskowe, itp. 

KOMUNIKACJA Z CZYTNIKAMI 3x RS-485 

KOMUNIKACJA Z SERWEREM LAN/WAN 

WEJŚCIA PROGRAMOWALNE  
20 wejść parametryzowanych 
(przycisk wyjścia/ewakuacyjny, czujnik stanu drzwi, czujka ruchu, itp.) 

WEJŚCIA PREDEFINIOWANE 
4 wejścia parametryzowane 
(brak AC, niskie napięcie akumulatora, sabotaż, otwarcie obudowy) 

WYJŚCIA PROGRAMOWALNE  16 wyjść przekaźnikowych NO/NC, 3 A, 24 VDC 

PODTRZYMANIE PRACY ZEGARA bateria CR 

NAPIĘCIE ZASILANIA 12 VDC 

POBÓR PRĄDU 350 mA (bez zasilania czytników) 

WYMIARY 215 x 115 x 28 mm (8.47 x 4.53 x 1.10 in.) 

WAGA 290 g (0.64 Ib) 

TEMPERATURA PRACY  -10 oC - +55 oC 

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA -20 oC - +70 oC 

WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA <80% 

NORMA CE 
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7. Podłączenie zasilania 
 

Kontroler należy zasilać z zasilacza buforowego 12 V DC. Konstrukcja złącza zasilającego kontroler pozwala 

na zasilenie kolejnych urządzeń elektronicznych (takich jak kontrolery, moduły itp.). Do złącza nie należy 

podłączać urządzeń o charakterze indukcyjnym, ponieważ mogą powodować zakłócenia zasilania. 

Urządzenia te należy podłączyć bezpośrednio do zacisków zasilacza. 

 

 

Wejścia specjalne mogą być dowolnie skonfigurowane i wykorzystane np. jako wejścia kontaktronów, 

niemniej jednak ich domyślne przeznaczenie przedstawione na powyższym przykładzie to:  

• BAT – sygnał rozładowanych akumulatorów,  

• AC – brak zasilania 230 V,  

• TMP – uszkodzenie zasilacza 12V DC,  

• DR – szeregowe połączenie wszystkich tamperów drzwi szafek oraz montażu naściennego. 
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7.1 Wbudowane zabezpieczenia elektryczne kontrolera 
 

Kontroler jest wyposażony w zabezpieczenie nadprądowe przy użyciu bezpieczników polimerowych PTC  

o następujących obciążeniach: 

• Wejście zasilania: 1,5A 

• Wyjścia zasilania magistrali RS485 (PORT1, PORT2, PORT3 i PORT4): 0,75A 

oraz w zabezpieczenia przepięciowe przy użyciu diod Zenera na magistralach RS485 oraz wejściach 

cyfrowo/analogowych. 
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8. Podłączenie czytników 
 

Do podłączenia czytników służą porty 1-3. Są to porty magistrali RS485 i umożliwiają podłączenie 

maksymalnie 4 czytników do jednego portu. Czytniki należy łączyć równolegle. Magistrala powinna 

przebiegać od czytnika do czytnika, ale dopuszczalne jest łączenie czytników w tzw. „gwiazdę” w przypadku 

małych odległości. Maksymalna długość magistrali nie może przekroczyć 1200m. W przypadku 

kilkusetmetrowej magistrali należy wykonać odpowiednie pomiary i dopasowanie linii rezystorami 

terminującymi. Do podłączenia czytników można stosować kable UTP kat. 5e, przy większych odległościach 

zaleca się użycia kabli ekranowanych. Przekrój żył należy dostosować do odległości, aby nie przekroczyć 

dopuszczalnych spadków napięć dla zastosowanych czytników. 

  

8.1 Podłączenie przez zabezpieczenie wewnętrzne 
 

Do podłączenia zasilania czytników można wykorzystać zaciski złączy magistrali RS485 (V, GND).  

W przypadku zwarcia na magistrali zadziała wbudowane zabezpieczenie nadprądowe magistrali (0,75A) lub 

kontrolera (1,5A). 
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8.2 Podłączenie przez złącze DEC 
 

Alternatywnie do zasilania czytników można użyć złącza napięciowego DEC (12V DC), daje to możliwość 

systemowego resetu zasilania czytników w razie konieczności (np. przy adresowaniu czytników szeregowych 

Noder, które są w trybie adresowania przez pierwsze 10 sek . od podłączenia zasilania). Wymaga to jednak 

dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ prąd bezpośrednio podany na wejście zasilające kontrolera +12V 

jest bez dodatkowych zabezpieczeń przekazany na złącze DEC. 

 

 

 
 

 

Wartość zabezpieczenia należy dopasować do ilości i mocy podłączonych czytników. Zastosowane 

zabezpieczenie nie może być większe niż 2A. 
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9. Schemat podłączenia urządzeń do kontrolera  

9.1 Drzwi jednoskrzydłowe, jednostronnie monitorowane 
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9.2 Drzwi dwuskrzydłowe, obustronnie monitorowane 
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9.3 Podłączenie modułu windowego 
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9.4 Podłączenie przycisku awaryjnego otwierania drzwi 
 

 

W przypadku konieczności zastosowania zbiorczego przycisku należy podłączyć zasilania wszystkich zwór do 

jednego modułu bezpiecznikowego i analogicznie do powyższego przerwać zasilanie całego modułu 

przyciskiem zbiorczym 
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10. Pierwsze uruchomienie 
 

Przy pierwszym uruchomieniu kontrolera należy nadać mu unikatowy dla danej sieci adres IP. Fabrycznie 

kontrolery mają nadany adres 192.168.117.230 w sieci o masce 255.255.255.0 i bramie 192.168.117.1. 

Należy ustawić swój komputer w tej sieci, a następnie zalogować się przy użyciu przeglądarki internetowej. 

Domyślny login: admin 

Domyślne hasło: 123456 

 
 

Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona informacyjna o obecnym stanie kontrolera: 

 

 
 

Po lewej stronie znajdują się zakładki do opcji ustawień sieciowych oraz możliwości konfiguracyjnych.  
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10.1 Ustawienia sieciowe 

 
Aby zmienić adres należy wybrać Network settings, a następnie wprowadzić nowe ustawienia sieciowe 

 
Kontroler powinien mieć stały adres IP, jeżeli po stronie sieciowej nie ma konfiguracji zabezpieczającej 

przyznanie zawsze tego samego adresu urządzeniu to opcja DHCP powinna być odznaczona. Jeżeli zostanie 

on zaznaczona to opcje ustawienia adresu zostaną wyszarzone, a opcja nadanie adresu zostanie przejęta 

przez kontroler DHCP. Po ustawieniu docelowego adresu należy zmienić ustawienia sieciowe komputera i 

połączyć się z nowo nadanym adresem IP kontrolera. 



  

NODER S.A., ul. Olszańska 5h. 31-513 Kraków, noder@noder.pl 

str. 17 

11. Opcje konfiguracji 
 

Pod zakładką Configuration dostępne są dodatkowe zakładki: Action, Logs i Scripts 

 

 
 

11.1 Action 
 

Zakładka Action daje możliwości restartowania elementów urządzenia takich jak: 

OS restart –   restart systemu operacyjnego (całego kontrolera) 

Apk restart –  restart aplikacji kontrolera 

MB FW –  aktualizacja oprogramowania mikroprocesora PIC z pamięci wewnętrznej kontrolera 

Load defaults –  powrót do ustawień fabrycznych kontrolera 

db Backup –   stworzenie kopii bezpieczeństwa wewnętrznej bazy danych kontrolera 

db Restore –  przywrócenie bazy danych z kopi bezpieczeństwa zapisanej do pamięci wewnętrznej 

 



  

NODER S.A., ul. Olszańska 5h. 31-513 Kraków, noder@noder.pl 

str. 18 

Z opcji restartowania kontrolera lub aplikacji należy korzystać w przypadku braku poprawnego 

funkcjonowania jednego z nich. Panel informacyjny pojawia się przy pierwszym logowaniu do kontrolera, jest 

on również dostępny klikając w nazwę panelu 

 

 
W przypadku gdy w pozycji Linux Apk jest stan inny niż OK należy w pierwszej kolejności zrestartować 

aplikację: 

Configuration – Action – Apk restart 

 

W przypadku gdy w pozycji SQL server jest stan inny niż OK lub powyższe nie rozwiązało problemu należy 

zrestartować OS: 

Configuration – Action – OS restart 
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12. Diody informacyjne na kontrolerze 
 

Kontroler jest wyposażony w diody informujące o stanie pracy urządzenia. Diody: 

ERR, czerwona, świecenie lub mruganie oznacza wykrycie błędu sprzętowego urządzenia 

APK, zielona, mruganie oznacza prawidłowe działanie aplikacji kontrolera  

CPU, w trybie bootloadera mruganie na przemian z diodą STA, oznacza tryb bootloadera  

ETH, w trybie bootloadera odebranie ramki FW  

STA, działa razem z CPU jak opisano powyżej, oraz mruga gdy mikrokontroler pracuje prawidłowo  

 

 

13. Adresowanie czytników 
 

Czytniki podłączone do magistral RS485 należy zaadresować. Adresowanie czytników wykonuje się kartami 

programującymi dostępnymi u producenta. Karty są dostępne w zestawie z adresami od 1 do 4. Na każdym 

porcie magistrali można zaadresować maksymalnie 4 czytniki. Adresy przedstawiają się następująco: 

 

Adres czytnika Port   Adres logiczny w kontrolerze 

1 1 1 

2 1 2 

3 1 3 

4 1 4 

1 2 5 

2 2 6 

3 2 7 

4 2 8 

1 3 9 

2 3 10 

3 3 11 

4 3 12 

 

Czytnik jest w trybie umożliwiającym adresowanie przez 10 sekund od podłączenia go do zasilania. Po 

przyłożeniu karty adresującej czytnik przeprogramuje się, a następnie uruchomi się ponownie oraz 

zasygnalizuje zielonym błyskiem diody oraz dźwiękiem swój adres mrugając kolejno jeden raz dla adresu 

pierwszego, dwa razy dla drugiego itd. Jeżeli kontroler nie przyjmie adresu będzie to zasygnalizowane 

mrugnięciem czerwonej diody.  

Czytnik z już nadanym adresem zaraz po podłączeniu do zasilania zawsze zasygnalizuje dźwiękiem i błyskiem 

zielonej diody swój adres. 
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14. Dalsza konfiguracja 
 

Po podłączeniu wszystkich urządzeń: czytników, przycisków, kontaktronów, zasilaczy i innych i zaadresowaniu 

czytników specjalnymi kartami adresującymi należy zebrać informację na temat urządzeń i portów do których 

są podłączone i przejść do konfiguracji urządzenia w platformie Intellect. 

Konfiguracja urządzenia w platformie Intellect jest opisana w dokumencie: 

Instrukcja administratora Systemu Kontroli Dostępu Noder 

 


