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Elarm jest producentem kilku
urz¹dzeÒ oraz kompletnych syste-
mÛw kontroli i†rejestracji dostÍpu.
Wszystkie s¹ wykonane w†oparciu
o†bezstykowe karty identyfikacyjne:
- CS-2000 - system obs³uguj¹cy do
256 przejúÊ dwustronnych, po³¹-
czony z†rejestracj¹ czasu pracy, ste-
rowany z†odleg³oúci do 4000m -
przyk³adowy schemat aplikacyjny
tego systemu pokazano na rys. 1,

- BS-1500 - jest to tani system
o†uproszczonych funkcjach, chro-
ni¹cy do 16 przejúÊ sterowanych
komputerem z†odleg³oúci
300..1000m,

- BS-1000 - sterownik dla pojedyn-
czego przejúcia konfigurowany
z†komputera za pomoc¹ interfejsu
RS-232,

- AS-110 - zamek konfigurowany
bez uøycia komputera,

- AS-120 - zamek do klatek scho-
dowych programowany bez kom-
putera z†moøliwoúci¹ kasowania
karty zgubionej,

W ostatnich latach nast¹pi³y

duøe zmiany w technologii

systemÛw kontroli dostÍpu

i†rejestracji czasu pracy.

Niepodzielnie dot¹d krÛluj¹ce

karty magnetyczne zosta³y

niemal ca³kowicie zast¹pione

przez transponderowe karty

zbliøeniowe. Ich najwaøniejszymi

zaletami s¹: nieograniczona

trwa³oúÊ, ³atwoúÊ stosowania

i†brak koniecznoúci prowadzenia

okresowych konserwacji

i†czyszczenia.

W†artykule przedstawiamy

rozwi¹zania opracowane przez

firmÍ Elarm.

- ES-1000 zamek zasilany z†bate-
rii 9V.
Do produkcji jest wdraøany ca³-

kowicie nowy, bardzo rozbudowa-
ny system DS-3000, mog¹cy stero-
waÊ dowoln¹ liczb¹ przejúÊ, przy-
stosowany rÛwnieø do pracy on-li-
ne i†wspÛ³pracuj¹cy m.in. z†syste-
mami alarmowymi.

OfertÍ systemÛw kontroli dostÍ-
pu produkowanych przez firmÍ
Elarm uzupe³niaj¹:
- BS-1502 system otwierania 2
bram pilotem radiowym z†kompu-
terowym nadzorem z†odleg³oúci
4000m,

- AS-130 sterownik otwieraj¹cy bra-
mÍ pilotem radiowym, konfiguro-
wany bez komputera.
W†sk³ad standardowego systemu

kontrol i dostÍpu wykonanego
w†oparciu o†modu³y CS-2000 wcho-
dzi takøe centrala sterowana z†kom-
putera poprzez port RS-232. Jej
podstawowym zadaniem jest prze-
kszta³cenie sygna³u z†interfejsu RS-

Systemy kontroli dostępu
i rejestracji czasu pracy
firmy Elarm
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Linie wyjúciowe centrali pracu-
j¹ w†standardzie pÍtli pr¹dowych
20mA z†optoizolacj¹. Takie roz-
wi¹zanie pozwala na budowanie

232 komputera w†sygna³y pÍtli pr¹-
dowej 20mA. Centrala w†tym syste-
mie pe³ni jedynie funkcjÍ ìprze-
³¹cznikaî umoøliwiaj¹cego po³¹cze-
nie z†komputerem jednej z†linii
wyjúciowych. Centrala nie jest po-
trzebna do normalnej pracy instala-
cji. Wykorzystywana jest jedynie do
zmiany konfiguracji urz¹dzeÒ i†od-
czytywania danych.

W†zaleønoúci od wymagaÒ apli-
kacji moøna zastosowaÊ centralÍ
jednoliniow¹ PP-1, oúmioliniow¹
PP-8 lub szesnastoliniow¹ PP-16.
CentralÍ PP-16 moøna rozbudowy-
waÊ przez dodanie paneli PA-16.
Tworzymy w†ten sposÛb centrale
od 32 do 256 linii.

Rys. 2.

Rys. 1.

systemÛw, w†ktÛrych sterowniki s¹
oddalone od centrali nawet do
4000m. Moøna w†nich wykorzys-
tywaÊ standardowe przewody te-
lefoniczne. Przy tak duøych odleg-
³oúciach sterowniki s¹ czÍsto za-
silane z†rÛønych ürÛde³ napiÍcia
220V, dlatego w†liniach zastoso-
wane zosta³y transoptory skutecz-
nie chroni¹ce przed pr¹dami wy-
rÛwnawczymi. PÍtle pr¹dowe wy-
magaj¹ co prawda stosowania
wiÍkszej liczby przewodÛw, ale
jednoczeúnie instalacja jest bar-
dziej odporna na zak³Ûcenia elek-
tromagnetyczne niø w†standardach
RS-485 lub RS-422. £atwiejsze jest
rÛwnieø uruchamianie duøych
i†rozleg³ych instalacji. Moøna pro-
wadziÊ testy, do³¹czaj¹c kolejne
linie bez koniecznoúci ich kom-
pensacji czy ustawiania adresÛw
poszczegÛ lnych s te rownikÛw.
Schemat blokowy ilustruj¹cy spo-
sÛb do³¹czenia sterownika CS-
2000 do centrali przedstawiono na
rys. 2.

Sterownik zbudowany na 8-bito-
wym mikroprocesorze wyposaøono
w†zegar czasu rzeczywistego z†bate-
ri¹ podtrzymuj¹c¹ zasilanie oraz
pamiÍÊ EEPROM. Na p³ytce s¹ dwa
niezaleønie dzia³aj¹ce czytniki kart
zbliøeniowych. W†pamiÍci sterowni-
ka moøna zapisaÊ 2048 kart upra-
wnionych oraz 2048 zdarzeÒ. Dwie
niezaleøne anteny umoøliwiaj¹ ot-
wieranie drzwi kart¹ z†obydwu
stron. W†pamiÍci zdarzeÒ jest zapi-
sywane czy osoba wchodzi³a, czy
wychodzi³a z†pomieszczenia, a†nie
jedynie fakt otwarcia drzwi.

Na wyjúciu sterownika znajduje
siÍ przekaünik z†wyprowadzonymi
stykami NC i†NO, co pozwala na
stosowanie zarÛwno elektrozacze-
pÛw, jak rÛwnieø trzymakÛw elek-
tromagnetycznych. Kontaktron s³u-
øy do pomiaru czasu otwarcia
drzwi.
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Rys. 3.

Anteny sterownika nie zawiera-
j¹ elektroniki, mog¹ byÊ wiÍc bez
ograniczeÒ montowane na zewnÍt-
rznych úcianach budynku. Mog¹
one byÊ oddalone od sterownika
nawet do 30m, co umoøliwia ³atwe
ukrycie sterownika, np. w†podwie-
szanych sufitach. Czas zwarcia sty-
kÛw przekaünika moøe byÊ zmie-
niany programowo w†zakresie
1..10s. Kaøde otwarcie drzwi jest
zapisywane w†pamiÍci sterownika
(numer karty, data, godzina). Zapi-
sy s¹ chronione 4-znakowym ko-
dem PIN.

System jest sprzedawany z†op-
rogramowaniem w dwÛch wersjach,
przygotowanych dla systemÛw ope-
racyjnych:
- DOS - minimalne wymagania
sprzÍtowe 486DX4,

- WIN 95/98/2000/NT - minimalne
wymagania sprzÍtowe Pentium II
300MHz.
W†obydwu wersjach program

wyposaøono w†interfejs graficzny
przygotowany w†jÍzyku polskim,
angielskim i†rosyjskim. Pozwala on
na zmianÍ uprawnieÒ, odczytywa-
nie danych, tworzenie i†drukowanie
raportÛw.

Unikaln¹ w³aúciwoúci¹ prezento-
wanego systemu jest moøliwoúÊ de-
klarowania stref czasowych, dziÍki
ktÛrym jest moøliwe deklarowanie
zasad czasowych i†stref dostÍpu dla
kaødego uøytkownika indywidual-
nie.

Elementami systemu CS-2000
mog¹ byÊ takøe rejestratory czasu
pracy RCP-4000 lub RCP-28000.
Schemat blokowy rejestratora poka-
zano na rys. 3.

Rejestrator zbudowany jest rÛw-
nieø na mikroprocesorze jednouk³a-
dowym i†posiada dwa czytniki kart
bezstykowych, co bardzo u³atwia
jego obs³ugÍ.

System oparty na dwÛch od-
dzielnych czytnikach zintegrowa-
nych w†jednym urz¹dzeniu powo-
duje, øe czas zarejestrowania jed-
nej osoby wynosi zaledwie oko³o
1s. Jest to bardzo waøne w†duøych
firmach, w†ktÛrych jednoczeúnie
koÒczy pracÍ kilkaset osÛb i†ich
wyjúcia musz¹ byÊ zarejestrowane
w†ci¹gu kilkunastu minut.

Programy steruj¹ce prac¹ syste-
mu s¹ dostÍpne w†wersjach dla
DOS i†Windows95/98/2000/NT.
Umoøliwiaj¹ one odczytywanie da-
nych, sporz¹dzanie i†drukowanie
rÛønego rodzaju raportÛw. Dane
mog¹ byÊ eksportowane do innych
programÛw kadrowo-p³acowych, jak
np. Gratyfikant firmy Insert.
RG

Producentem prezentowanych
urz¹dzeÒ jest firma Elarm, tel.
(0-42) 682-81-38, www.elarm.com.pl
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