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1. Przed przystąpieniem do prac 
 

Przed przystąpieniem do prac wdrożeniowych Sieciowy kontroler EE12/EWE4 musi być poprawnie 

zainstalowany, podłączony i uruchomiony zgodnie z DTR. 

 

 

2. 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 

AxxonSoft Intellect. 

Szczegóły na temat uruchomienia, konfiguracji ustawień sieciowych oraz podłączenia urządzeń do kontrolera 

znajdują się w DTR – stosownej dla kontrolera 

 

 

3. Konfiguracja modułu Noder 

3.1 Instalacja systemu 
 

System Kontroli Dostępu Noder działa pod platformą Axxon Intellect Enterprise. Za komunikację ze 

sterownikami odpowiedzialny jest dedykowany moduł „NoderEe12.run”. Do poprawnej pracy z KD Noder 

należy zainstalować na serwerze następujące komponenty: 

• Axxon Intellect Enterprise Base version (w wersji 4.10.4 lub wyższej) 

• Access Control and Fire Alarm Module (w wersji 6.7 lub wyższej) z modułami: 

o Noder EE12/EWE4 z katalogu Access Control Systems 

o Access Manager z katalogu Aplication software 

 

3.2 Noder Serwer 
 

Konfiguracja elementów systemu Noder odbywa się z panelu administracyjnego serwera Intellect. 

W zakładce Urządzenia na serwerze, na którym moduł ma pracować dodajemy nowy obiekt o nazwie Noder 

Serwer poprzez opcje Utwórz obiekt. Nowy obiekt zostanie utworzony w katalogu o nazwie SKD Noder. 
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Noder Serwer jest modułem odpowiedzialnym za komunikację ze sterownikami. Noder Serwer zawiera 

obiekty Noder Obiekt. 

 

 

 
 

Ustawienia aktualizacji użytkowników: 

• Dynamiczne wysyłanie użytkowników – funkcja pozwala na wysyłanie automatyczne użytkowników 

oraz poziomów dostępów do kontrolerów przy każdej zmianie. Odznaczenie tej opcji skutkuje 

zatrzymaniem wysyłania wszystkich zmian zarówno do bazy modułu jak i do kontrolerów. Dla 
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poprawnego działania systemu funkcja ta powinna być zaznaczona 

• Tylko do modułu, bez wysyłania do kontrolerów – funkcja ta pozwala na wprowadzenie zmian  

w uprawnieniach użytkowników i ich poziomach dostępu, ale bez automatycznego zastosowania tych 

zmian w kontrolerach. Po zaznaczeniu tej opcji uprawnienia użytkowników oraz poziomy dostępu i 

harmonogramy będą musiałby być wysyłane ręcznie. 

 

Poziom debugowania: 

 Opcja dla programistów pozwalająca na określenie pewnych ustawień plików zawierających logi  

z komunikacji ze sterownikami. 

 

Usuń wszystkie interfejsy testowe: 

 Na etapie konfiguracje sterownika system daje możliwość tworzenia interfejsu testowego (mapa + 

panel zdarzeń). Aby ułatwić pracę po skończeniu konfiguracji można tą funkcją usunąć wszystkie interfejsy 

testowe utworzone dla różnych kontrolerów. 

 

 

3.3 Noder Obiekt 
 

 

 
 

Jest to element logiczny umożliwiający dzielenie systemu w logiczne części (piętra, budynki, działy)  

i zarządzanie nimi. W ramach jednego obiektu działa również globalny AntiPassBack. 

Aktualizuj oprogramowanie kontrolerów: 

 Funkcja ta pozwala na aktualizację oprogramowania (Firmware) wszystkich kontrolerów znajdujących 

się w tym obiekcie.  



  

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

str. 6 

3.4 Noder Kontroler 
 

 
 

Po dodanie obiektu Kontroler wyświetla się interfejs konfiguracyjny. W polu Adres IP należy wprowadzić 

ustawiony wcześniej adres IP kontrolera. Uruchom test ping uruchamia aplikację Wiersz poleceń i monitoruje 

urządzenie protokołem ICMP. Otwórz w przeglądarce uruchomi domyślną w systemie przeglądarkę stron 

internetowych oraz automatycznie zaloguje się na stronę WWW kontrolera.  

Po poprawnym połączeniu się z kontrolerem wiersze Wersja aplikacji, Wersja Firmware, Data kompilacji 

zostaną automatycznie uzupełnione przez informacje pobrane z kontrolera. 
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3.4.1 Zakładka Akcje 

 

Wyślij konfigurację do kontrolera – wysyła bieżące ustawienia zawarte w module SKD Noder. Konfiguracja 

jest wysyłana dynamicznie, to znaczy, że wszystkie zmiany konfigurowane na bieżąco są wysyłane do 

kontrolera. 

Pobierz konfigurację kontrolera – pobiera ustawienia kontrolera. Nowy kontroler zawsze ma konfigurację 

startową, należy ją pobrać przy pierwszym uruchomieniu. W miarę dalszych prac konfiguracja ta będzie się 

zmieniać 

Utwórz konfigurację w offline – funkcja tworzenia konfiguracji w sytuacji, gdy nie mamy połączenia z 

kontrolerem, a chcemy wcześniej skonfigurować system w trybie offline. 

Synchronizuj czas w kontrolerze – synchronizuje czas i datę kontrolera z serwerem zarządzającym. Funkcja 

działa automatycznie po połączeniu z kontrolerem a następnie jest wywoływana cyklicznie co 8 godzin. 

Pobierz informacje z kontrolera – umożliwia pobranie z kontrolera informacji na temat wersji firmware’u 

kontrolera oraz czytników. 

Aktualizuj oprogramowanie kontrolera – umożliwia wgranie oprogramowania ze wskazanego folderu. 

Wyślij użytkowników (z kasowaniem) – usuwa wszystkich użytkowników, poziomy dostępu oraz 

harmonogramy  

w kontrolerze, a następnie zapisuje całą bazę danych na nowo. 

Aktualizuj użytkowników – wysyła wszystkie zmiany na temat użytkowników zbuforowane w module SKD 

Noder 

Restartuj aplikację w kontrolerze – uruchamia ponownie aplikację odpowiadającą za logikę kontrolera. 

Restartuj kontroler – uruchamia ponownie kontroler. 

Wyjście DEC i zasilanie czytników – Wyłącz/ Włącz/ Wyłącz tymczasowo – wyjście DEC można w tym 

miejscu włączyć, wyłączyć lub wyłączyć tymczasowo. Czas na jaki jest wyłączone tymczasowo jest 

konfigurowalny  

w zakładce Ustawienia. W zależności od sposobu podłączenia urządzeń, może być ta funkcja wykorzystana  

np. do restartu czytników. 

Utwórz/pokaż interfejs testowy – tworzy interfejs kontrolera składający się z podglądu zdarzeń 

dotyczącego danego kontrolera oraz mapy z ikonami wszystkich czytników oraz wejść danego kontrolera. 

Jeżeli taki interfejs testowy został utworzony wcześniej ponowne wywołanie tej funkcji spowoduje 

odświeżenie mapy wg bieżącej konfiguracji i wyświetlenie interfejsu. 

Usuń interfejs testowy – usuwa interfejs testowy . 

 

Interfejs testowy – jest to narzędzie składające się z Podglądu zdarzeń oraz Wizualizacji. Znajdują się w nim 

predefiniowane filtry oraz wizualizacja stanów skonfigurowanych urządzeń w ramach jednego kontrolera. 
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NODER S.A., ul. Olszańska 5h. 31-513 Kraków, noder@noder.pl 

str. 9 

3.4.2 Zakładka Komunikacja 

 

 
 

W tej zakładce widnieją ustawienia sieciowe oraz domyślne porty wykorzystywane do połączenia TCP oraz 

do połączenia z bazą danych. Zmiana tych portów uniemożliwi poprawne połączenie z kontrolerem. 
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3.4.3 Zakładka Ustawienia 

 

 
 

Sterowanie wyjściem napięciowym DEC – Czas wyłączenia dla impulsu [s] – istnieje możliwość 

czasowego wyłączenia wyjścia napięciowego DEC na kontrolerze, w tej opcji można określić na ile sekund. 

Przy odpowiednim podłączeniu czytników (zasilanie +12V z wyjścia napięciowego DEC) można je 

zrestartować systemowo w razie zaistniałej konieczności. 

Generuj zdarzenie o aktualizacji użytkownika – po zaznaczeniu każda aktualizacja pojedynczego 

użytkowników będzie generować dodatkowe zdarzenie w systemie. 

Naruszenie wejścia specjalnego wysteruje wybrany przekaźnik – jest to funkcja umożliwiająca w prosty 

sposób konfigurować automatyczne zależności pomiędzy sygnałami wejściowymi podłączonymi do wejść 

specjalnych 21-24, a wyjściowym określonym jako Numer przekaźnika alarmowego. 

Utrata komunikacji z serwerem wysteruje wybrany przekaźnik – funkcja ta umożliwia wysterowanie 

wskazanego przekaźnika kontrolera po ustalonym czasie od utraty połączenia z serwerem. 
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3.4.4 Zakładka Formaty kart 

 

 

 
 

Ustawienie różnych formatów kart daje możliwość podłączenia do jednego kontrolera czytników o różnych 

parametrach czytanych kart. Można skonfigurować dwa formaty, które są rozróżniane wg liczby bitów 

transmitowanych z czytnika. Podłączenie czytnika wysyłającego niezdefiniowaną w formatach ilość bitów 

spowoduje wygenerowanie w systemie zdarzenia o odczytaniu błędnej ilości bitów z informacją ile bitów 

zostało odczytanych. 
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3.4.5 Zakładka OSDP 

 

 
 

 

Używaj protokołu OSDP v2 do komunikacji z czytnikami – zaznaczenie tej funkcji umożliwia korzystanie 

z OSDPv2. W przeciwnym wypadku komunikacja z czynnikami będzie po protokole RS485 

Szybkość transmisji – dostępne w liście rozwijalnej są następujące prędkości transmisji: 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200 

Timeout [ms] – timeout odpowiedzi czytnika w komunikacji z kontrolerem 

Klucz – 128 bitowy klucz wprowadzony w formie hexadecymalnej (32 znaki ) np. domyślny klucz dla 

czytników HID w trybie Install mode: 303132333435363738393A3B3C3D3E3F 

 

OSDPv2 zaimplementowane w kontrolerze jest zgodne ze wspieranym protokołem OSDP 

zaimplementowanym w czytnikach HID. W czytnikach należy ustawić adres z zakresu od 1 do 4. W czytniku 

musi zostać ustawiona opcja „Compliance” na 0x02 (kontroler nie wspiera OSDPv1) 
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3.4.6 Zakładka Opisy 

 

 
 

W tej zakładce istnieje możliwość przechowywania pewnych informacji na temat infrastruktury sieciowej oraz 

elektrycznej. Można zapisać nr switcha i jego gniazda, rozdzielnice elektryczną oraz bezpiecznik, MAC adres 

kontrolera i inne. Przechowywane informacje nie mają wpływu na logikę działania kontrolera. 

 

 

3.5 Konfiguracja przejść 

 

Przy pierwszym uruchomieniu kontrolera należy pobrać jego konfigurację startową klikając Pobierz 

konfigurację kontrolera 

 
 

 

Po pobraniu konfiguracji z kontrolera utworzone zostaną Czytniki i Wejścia. Wszystkie czytniki i wejścia w 

tych grupach będą ustawione jako wyłączone. Należy skonfigurować czytniki i wejścia według potrzeb 

systemu, a nieużywane usunąć, a następnie wysłać konfigurację do kontrolera. Zarówno dla kontrolera EE12 

i EWE4 zostanie utworzone 12 czytników i 24 wejścia. 
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3.5.1 Czytniki 

 

 
 

Po dodaniu czytników pojawiają się następujące opcje: 

Stan czytnika – są trzy możliwe do ustawienia stany: Nieaktywny, Aktywny, Zablokowany 

 Nieaktywny – jest to stan ustawiany gdy urządzenie ma być dla systemu wyłączone 

 Aktywny – jest to stan ustawiany dla normalnej pracy systemu 

 Zablokowany – jest to stan ustawiany do zablokowania działania czytnika 

Adres – w liście rozwijalnej są dostępne wolne adresy z zakresu 1-12. Czytniki adresuje się kartami nadając 

im adresy z zakresu 1-4. Adresy dla kontrolera EE12 są przeliczane 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 

W przypadku kontrolera EWE4 istnieje możliwość podpięcia do 4 czytników (zarówno Wiegand jak i RS  

w dowolnej konfiguracji: np. 1 czytnik Wiegand i 3 czytniki RS). Czytniki RS należy zaadresować kartami 

adresującymi i ustawić Adres z zakresu 1-4. Należy też zaznaczyć opcję Czytnik RS na EWE4. 

Czytników Wiegand nie adresujemy kartami. Należy je podłączyć do odpowiedniego gniazda (PORT1 – 

PORT4) na kontrolerze i ustawić odpowiedni Adres  z zakresu 1-4. 

Ikona – jest to rodzaj ikony, która będzie reprezentować czytnik na mapie wizualizacyjnej. 
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Czytnik RS na EWE4 – opcję to należy zaznaczyć w przypadku konfigurowania czytnika RS na kontrolerze 

EWE4 

Tryb online i globalny AntiPassBack 

Tryb – dostępne z listy rozwijanej są następujące opcje: Nie używany, Decyduje serwer, Decyduje 

operator. Wybranie – Nie używany – wyłącza tryb online, zapytania o dostęp będą kierowane do 

wewnętrzne bazy danych kontrolera; Decyduje serwer, Decyduje operator - wybranie tych opcji przełącza 

czytnik w tryb pracy online, czyli o przyznaniu dostępu po przyłożeniu karty zadecyduje serwer 

automatycznie lub wyświetli przygotowany wcześniej interfejs dla operatora. Włączenie tych funkcji umożliwi 

działanie globalnego AntiPassBacku na tym czytniku (funkcja musi zostać również włączona dla użytkownika). 

Czas na odpowiedź serwera – można ustawić czas w sekundach jaki ma kontroler oczekiwać na odpowiedź 

serwera. 

Akcja przy braku odpowiedzi – w przypadku braku odpowiedzi serwera, kontroler wykona jedną z opcji: 

Zaloguj brak dostępu/Sprawdź uprawnienia lokalnie. 

 

 

3.5.1.1 Zakładka Ustawienia podstawowe 

 

Przypisanie zacisków 

 Numer wyjścia sterującego – dostępne jest 16 wyjść sterujących. Należy wybrać przekaźnik do 

sterowania zamkiem drzwi. 

 Numer wejścia kontaktronu – jeżeli drzwi są wyposażone w kontaktron należy wskazać na które 

wejście został on podłączony do kontrolera. 

 Numer przycisku wyjścia - jeżeli drzwi są wyposażone w przycisk wyjścia należy wskazać na które 

wejście został on podłączony do kontrolera. 

 

Ustawienia wyjścia sterującego zamkiem 

 Czas otwarcia przejścia[s] – jest to czas przez który kontroler zwolni wyjście sterujące odpowiadające 

danemu czytnikowi po przyznaniu dostępu. 

 Zablokuj zamek po – istnieje możliwość wyboru: czasie otwarcia przejścia, otwarciu przejścia, 

zamknięciu przejścia. 

 Czas opóźnienia, gdy blokada po otwarciu lub zamknięciu[s] – funkcja ta umożliwia ustawienia 

dodatkowego opóźnienia zablokowania rygla. Jeżeli została wybrana opcja blokady po otwarciu lub 

zamknięciu fizycznego przejścia będzie to dodatkowa zwłoka w zablokowaniu zamka (domyślnie 0,3 sek.). 

Przeciwdziała to wyłamywaniu rygli, jeśli są naprężenia na drzwiach lub samodomykaczach. 

 

Ustawienia relokacji użytkownika 

 Typ zdarzenia – możliwe są następujące opcje: Wejście, Wyjście, Wejście/Wyjście służbowe, 

Wejście/Wyjście prywatne, Wjazd, Wyjazd, Patrol. Są to zdarzenia, które system będzie rejestrował przy 

odczycie karty z danego czytnika 

 Wyjście z regionu/Wejście do regionu – są to regiony używane przez system AntiPassBack do 

logicznej mapy systemu i kontrolowania obecności użytkownika w danym regionie oraz możliwości jego 

przejścia tylko do sąsiednich regionów. Bez ustawienia tych regionów nie ma możliwości używania 

globalnego AntiPassBacku. 
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Harmonogram pracy przejścia 

 Odblokowanie na stałe/Blokada na stałe – istnieje możliwość przypisania przejściu harmonogramu 

pracy. 

 

Opcje czytnika z klawiaturą 

 Wymagaj podania kodu - po zaznaczeniu tej funkcji system będzie oczekiwał na wprowadzenie  

PIN-u na czytniku. 

 Wprowadź PIN na innym czytniku – możliwe opcje Brak, 1-13. Pozostawienie opcji Brak skutkuje 

tym, że system oczekuje wprowadzenia kodu PIN na tym samym czytniku, na którym zarejestrował odbicie 

kartą. Ustawienie wartości 1-12 wskaże systemowi inny adres czytnika w obrębie tego kontrolera. Ustawienie 

wartości 13 skutkuje wskazaniem systemowi, że ma oczekiwać potwierdzenia ze specjalnego portu RS 

służącego do połączenia ze specjalnymi urządzeniami (np. czytniki biometryczne twarzy lub odcisku palca). 

 

 

3.5.1.2 Zakładka Alarmowanie i logi 

 

 
 

Ustawienia sygnalizacji za długo otwartego przejścia 

 Czas na zamknięcie przejścia [s] – jest to czas, po którym system zacznie generować alarm o 

przytrzymaniu drzwi poprzez sygnał dźwiękowy przerywany z częstotliwością 0,5Hz oraz miganie 

pomarańczowej diody z tą samą częstotliwością. 

 Opóźnienie logowania przytrzymanych drzwi [s] – Jeśli w tym czasie drzwi nie zostaną zamknięte, 

wygenerowany zostanie alarm do systemu centralnego. Na czytniku fakt ten sygnalizowany będzie 

przerywanym sygnałem dźwiękowym z częstotliwością około 2,5Hz oraz miganiem diody na pomarańczowo  

z tą samą częstotliwością. Jeśli drzwi zostaną zamknięte przed zakończeniem odliczania czasu opóźnienia 

logowania, spowoduje to, że drzwi powrócą do stanu normalnego. Czas na zamknięcie przejścia [s] można 

zresetować poprzez ponowne przyłożenie uprawnionej karty.  

Czas na zamknięcie przejścia gdy odblokowane na stałe [s] – jest to czas na systemowe zamknięcie 

przejścia (przełączenie w tryb pracy z kartą), który jest odmierzany gdy przejście zostanie otwarte na stałe 

przez operatora. Po upłynięciu ustawionego czasu następuje sygnalizacja dźwiękowa i świetlna  - 
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pomarańczową diodą z częstotliwością 2,5 Hz przez czytnik oraz wygenerowanie logu w systemie Zbyt długo 

odblokowane przejście na stałe. 

   

Funkcje dostępu uprawnionego 

 Sygnalizuj dźwiękiem odczyt karty uprawnionej – odznaczenie tej opcji spowoduje, że przyłożenie 

do czytnika uprawnionej karty sygnalizowane zostanie jedynie poprzez zmianę koloru diody na zieloną. 

Sygnalizacja dźwiękiem będzie tylko w przypadku karty nieuprawnionej lub alarmu. 

 Włącz funkcją oczekiwania na przejście – gdy opcja jest odznaczona, to natychmiast po przyłożeniu 

karty generowane jest zdarzenie Zaliczono przejście. Gdy opcja jest zaznaczona, zdarzenie Zaliczono 

przejście generowane jest dopiero po fizycznym otwarciu drzwi. Również, gdy ta funkcja jest włączona, 

możliwe są dwa inne ustawienia: 

• Zaloguj rozpoczęcie oczekiwania na przejście – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po 

przyłożeniu karty generowane jest dla użytkownika zdarzenie Dostęp przyznano - 

oczekiwanie na przejście. 

• Zaloguj brak przejścia – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po przyłożeniu uprawnionej 

karty, jeśli drzwi nie zostaną otwarte, to po Czas otwarcia przejścia [s] zostanie 

wygenerowane zdarzenie Brak wejście po karcie uprawnionej. 

 

Opcje alarmowania 

 Numer wyjścia alarmowego – numer przekaźnika, który będzie działał w korelacji ze zdarzeniem 

alarmowym (forsowaniem przejścia lub zbyt długo otwartych drzwiach). 

 Czas aktywacji alarmu [s] - parametr określa czas, przez który czytnik sygnalizuje sytuację alarmową 

(miganie diody oraz sygnalizacja dźwiękowa) – forsowania lub zbyt długo otwartego przejścia. Jeśli przyczyna 

alarmu nie ustanie, sygnalizacja dźwiękowa będzie powtarzana co 24 godziny. Sygnalizacja wizualna jest 

utrzymywana, aż do momentu usunięcia przyczyny alarmu. Sygnalizacja jest następująca: 

• w przypadku forsowania przejścia – sygnał dźwiękowy ciągły, dioda miga na pomarańczowo  

z częstotliwością około 2/3 Hz; 

• w przypadku zbyt długo otwartego przejścia – czas liczony od momentu otwarcia przejścia przez 

użytkownika, po którym rozpoczyna się sygnalizacja dźwiękowa na czytniku (przerywany sygnał 

o częstotliwości 0,5Hz) oraz miganie diodą na pomarańczowo z tą samą częstotliwością. Ma 

ona na celu ostrzec użytkownika, aby zamknął przejście zanim zostanie wygenerowany alarm. 

Włącz sygnał dźwiękowy czytnika w alarmie – gdy ta opcja nie jest zaznaczona, alarm na czytniku 

jest sygnalizowany wyłącznie miganiem diody na pomarańczowo. 

Zakończ alarmowanie po ustaniu naruszenia - gdy opcja jest zaznaczona, to w przypadku 

wystąpienia alarmu (forsowania lub zbyt długo otwartego przejścia) sygnalizacja dźwiękowa i świetlna 

kasowana jest natychmiast po ustaniu przyczyny alarmu (zamknięciu przejścia). W przeciwnym wypadku 

alarm dźwiękowy sygnalizowany jest przez Czas aktywacji alarmu [s]. Niezaznaczenie tej opcji spowoduje, że 

po czasie alarmowania dioda na czytniku nadal miga na pomarańczowo, aż do momentu przyłożenia do 

czytnika uprawnionej karty. 
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Opcja zaznaczona 

• w przypadku forsowania przejścia – sygnał dźwiękowy ciągły, dioda miga na pomarańczowo  

z częstotliwością około 2/3 Hz. Po zaprzestaniu naruszenia, sygnalizacja dźwiękowa i świetlna 

ustaje;  

• w przypadku zbyt długo otwartego przejścia – sygnał dźwiękowy przerywany z 

częstotliwością około 2,5Hz oraz miganie diody na pomarańczowo z tą samą częstotliwością. 

Po zamknięciu przejścia sygnalizacja dźwiękowa i świetlna ustaje.  

Opcja niezaznaczona 

• w przypadku forsowania przejścia – sygnał dźwiękowy ciągły, dioda miga na pomarańczowo  

z częstotliwością około 2/3 Hz. Po ustaniu naruszenia sygnalizacja dźwiękowa i świetlna jest 

kontynuowana zgodnie z Czasem aktywacji alarmu. Po tym czasie sygnalizacja dźwiękowa 

ustaje, ale dioda na czytniku nadal miga na pomarańczowo z częstotliwością około 2/3Hz, aż 

do momentu przyłożenia do czytnika uprawnionej karty, użycia przycisku wyjścia lub otwarcia 

przejścia przez operatora. 

• w przypadku zbyt długo otwartego przejścia – sygnał dźwiękowy przerywany z 

częstotliwością około 2,5Hz oraz miganie diody na pomarańczowo z tą samą częstotliwością. Po 

ustaniu naruszenia sygnalizacja dźwiękowa i świetlna jest kontynuowana zgodnie z Czasem 

aktywacji alarmu. Po tym czasie sygnalizacja dźwiękowa ustaje, ale dioda na czytniku nadal 

miga na pomarańczowo z częstotliwością około 2,5Hz, aż do momentu przyłożenia do czytnika 

uprawnionej karty, użycia przycisku wyjścia lub otwarcia przejścia przez operatora. 

 

 

Generuj alarm przy forsowaniu przejścia – opcja umożliwia wyłączenie generowania alarmu  

w przypadku nieautoryzowanego otwarcia przejścia. Funkcja sygnalizacji zbyt długo otwartego przejścia 

będzie działać nadal. 

Nie sprawdzaj połącznie z czytnikiem – opcja dla urządzeń połączonych poprzez Wiegand. 

Jeżeli urządzenie jest zasilone z innego źródła niż konfigurowany port to kontroler nie będzie miał 

potwierdzenia komunikacji z urządzeniem. Zaznaczenie tej opcji pozwala na ustawienie na stałe stanu 

normalnego dla urządzenie na wizualizacji. 
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3.5.1.3 Zakładka Opcje dodatkowe 

 

 
 

Opisy 

Są to pola umożliwiające przypisanie czytnikom pewnych opisów np. nr inwentarzowy, jego lokalizacja i inne. 

 

Filtry 

Ignoruj zdarzenie karty nieuprawnionej dla numerów 

Funkcja umożliwia wpisanie numerów kart (rozdzielonych średnikiem), dla których system nie będzie 

rejestrował zdarzenia odczytu karty nieuprawnionej. 

 

 

3.5.2 Wejścia 

 

Pobranie konfiguracji z kontrolera automatycznie utworzy 24 wejścia konfigurowalne. W przypadku 

kontrolera EE12 jest 20 wejść normalnych (1 - 20) i 4 specjalne (21 - 24), natomiast w przypadku kontrolera 

EWE4 jest tych wejść 20 adresowanych następująco: wejścia normalne (1 - 16) i wejścia specjalne (21 – 24). 

Oprócz przypisania numeru wejścia do czytnika w celu wskazania jego funkcji w systemie (np. kontaktron lub 

przycisk wyjścia), należy je również odpowiednio skonfigurować. Przede wszystkim należy zdefiniować czy 

dane wejście ma działać w logice NO czy NC. 

 

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

niemniej jednak ich domyślne przeznaczenie 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. 

 

Domyślny typ dla wejść specjalnych to: „Specjalne – NC”.   
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Ustawienia 

 Numer zacisku – z dostępnej listy rozwijalnej 1-24 (przy czym 21-24 to wejścia specjalne) 

 Typ – z dostępnej listy rozwijalnej: 

• Wyłączone 

• NO 

• NC 

• KD – EOL/NO 

• KD – EOL/NC 

• KD – 2EOL/NO 

• KD – 2EOL/NC 

• Specjalne - NO 

• Specjalne - NC 

• Specjalne – EOL/NO 

• Specjalne – EOL/NC 

• Specjalne – 2EOL/NO 

• Specjalne – 2EOL/NC 

Ikona – z dostępnej listy rozwijalnej można wybrać ikonę, która będzie reprezentować wejście na 

wizualizacji. 

Odwróć logikę – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że ikona na wizualizacji będzie przedstawiać stan 

odwrotny do rzeczywistego sygnału. 

Generuj dodatkowe zdarzenia dla wejścia – zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie zdarzeń w 

systemie po każdorazowej zmianie stanu wejścia. Funkcja przydatna jeśli wejście nie jest używane w logice 

przejścia, ale monitorowany sygnał należy wprowadzić do systemu (np. monitoring przycisku 

ewakuacyjnego). 

 Tryb powiadamiania – dostępne z listy rozwijalnej zestawy stanów 

• Wyłączone/Aktywne 

• Normalny/Alarm 

• Normalny/Uszkodzenie 

Odwróć logikę zdarzenia – zaznaczenie tej opcji spowoduje odwrócenie logiki zdarzeń 

generowanych przez system w stosunku do rzeczywistego stanu wejścia. 
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 Wymagaj kasowania alarmu z mapy przez operatora – zaznaczenie tej opcji spowoduje 

utrzymywanie stanu alarmu przez ikonę na mapie do czasu skasowania przez operatora, nawet jeśli fizycznie 

wejście powróci do stanu normalnego 

 Informacje dodatkowe stan normalny/stan aktywny – są to pola tekstowe umożliwiające 

opatrzenie zdarzenia stałym komentarzem. Są one wyświetlane w podglądzie zdarzeń w kolumnie Info dod. 

Blokuj zaznaczone czytniki w przypadku naruszenia wejścia (śluza) 

 Opcja konfiguracji śluzy. Zaznaczone tutaj Czytniki będą blokowane na czas naruszenia tego wejścia. 

 

 

4. Zarządzanie użytkownikami 
 

Zarządzanie użytkownikami oraz poziomami dostępu jest możliwe przy użyciu Menadżera KD (Access 

Manager). Menadżer KD jest elementem Interfejsu. Do zarządzania użytkownikami kontroli dostępu 

powinien zostać stworzony specjalny użytkownik o odpowiednich uprawnieniach. 

Szczegóły dotyczące obsługi użytkowników i poziomów dostępu znajdują się w dokumencie: 

 

Instrukcja operatora systemu kontroli dostępu Noder 


