
KATE® fémgombos kódzár használata  
 

 

 A  K A T E ®  digitális kódzár beléptetőként használható. 
 Kimenet:  - 1A terhelhetőségű tranzisztor kimenet,  zárlat lehetőség esetén külső olvadó 
       biztosítékot kell alkalmazni.   
    - a kimeneti jel invertálása aktív mágneshez  jumperral átállítható. 
 Kimenet időzítés: - 1.5 sec - 19.5 sec-ig. (Beállított érték: 7.5 sec)   
 Bemenet:  - Nem leválasztott kontaktus bemenet. 
 Digitális kódok: - K A T E ®  kaputelefon kompatibilis kód, 

- Ettől eltérő is lehet külön kérésre. 
 Tápfeszültség:  - Leválasztott és olvadó biztositékkal ellátott 12 V  váltófeszültség 
  Áramfelvétel:  - 80 mA (Kimenet árama nélkül) 
 Méret:   - 136 x 80 x 32 mm 
 
Kódra nyitás: TÖRLÉS billentyű megnyomása, 
   Lakásszám megadása (elő nullákat nem kell megadni), 
   Lakáskód (3 számjegy), 

TÖRLÉS billentyű megnyomása.  
A nyitást a kimeneti időzítésig tartó sípszó és  LED világítás jelzi. A kódok és az időzítés megváltoztatása 
egy 6 jegyű szám (belépési szám) beütése után, a doboz kinyitása nélkül történik. A belépési számot 
véletlen szám generátor állítja elő, kódzáranként más és más, de kérhető saját belépési szám is. 
 

Bármely hiba esetén a TÖRLŐ gombot néhány másodpercig tartsuk nyomva ! 
 

Belépés a programozási módba: 6 jegyű belépési szám beütése, 
TÖRLÉS billentyű megnyomása. 

A TÖRLÉS gomb megnyomása után a programozási módot a hosszabb sípszó és LED felvillanás jelzi. 
1. program a kimeneti időzítés állítására: 
 Belépés, 

1-es billentyű megnyomása, 
CSENGŐ billentyű megnyomása, 

 Az időzítés beállítása egy számjegy beütésével (Idő = számjegy x 2 + 1.5 sec), 
CSENGŐ billentyű megnyomása. 

2. program a nyitó kódok változtatására: 
 Belépés, 

2-es billentyű megnyomása, 
CSENGŐ billentyű megnyomása, 

 Kezdő lakásszám (3 számjegy beírása, az elő nullákat is be kell írni), 
CSENGŐ billentyű megnyomása, 

 Lakáskód (3 számjegy beírása), 
CSENGŐ billentyű megnyomása, 

 Következő lakáskód beírása, vagy a csengő gombbal befejezzük a programozást, 
 (A lakásszám automatikusan növekszik, ezért nem kell újra megadni.) 

CSENGŐ billentyű megnyomása (Befejeződik a 2. program). 
Gyári beállítás visszaállítása: 

A belépési szám fordított sorrendű bevitele és a TÖRLÉS gomb megnyomására a gyári kódok  
íródnak vissza. A vissza írás befefejezését a LED folyamatos világítása jelzi.  
 

 A  K A T E®  digitális kódzár csak leválasztott, biztonsági, olvadó biztosítékkal ellátott transzformátorról 
üzemeltethető. A szerelést az MSZ 1600 és az MSZ 172 szerint kell elvégezni.  A bekötés sorozatkapocsba 
csavarozással történik. A tápfeszültség hibás csatlakoztatása a készülék meghibásodását okozza!  A  K A T E ®   
digitális kódzár szerelhető falon kívülre, vagy teljesen süllyesztve is. 
A  K A T E ®   digitális kódzárra 2 év garancia vonatkozik. 
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