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Systemy kontroli dostępu
firmy Unicard

Na rynku urz¹dzeÒ elektronicznych
dostÍpnych jest wiele rÛønych syste-
mÛw identyfikacyjnych, wykorzystuj¹-
cych media magnetyczne, elektroniczne
oraz fale radiowe. NajwiÍksz¹ popular-
noúÊ zdoby³y plastykowe karty z†pas-
kiem magnetycznym oraz ich bezstyko-
we odpowiedniki, przekazuj¹ce infor-
macjÍ o†uøytkowniku drog¹ radiow¹.
Unicard oferuje urz¹dzenia z†obydwu

wymienionych grup. PrezentacjÍ zaczy-
namy od urz¹dzeÒ tradycyjnych, czyli...

...pasek úwiadczy o†Tobie
Ze standardowymi kartami magnetycz-

nymi wspÛ³pracuj¹ dwa urz¹dzenia: za-
mek SD401 (fot. 1) oraz znacznie bar-
dziej rozbudowany zamek z†funkcj¹ re-
jestratora SD100 (fot. 2).
Zamek SD401 zosta³ opracowany

z†myúl¹ o†stosowaniu w†prostych syste-
mach kontroli dostÍpu, gdzie spe³nia
rolÍ inteligentnego sterownika rygla.
W†pamiÍci zamka moøna zarejestrowaÊ
do 6000 kart-kluczy. Programowanie za-
mka umoøliwia zestaw specjalnych kart,
ktÛre stanowi¹ standardowe wyposaøe-
nie urz¹dzenia.
Bardzo interesuj¹c¹, ponad standar-

dow¹ funkcj¹ zamka SD401 jest moø-
liwoúÊ zadania liczby wejúÊ uøytkowni-
kÛw wybranych kart na chroniony te-
ren, dziÍki czemu SD401 moøna stoso-
waÊ na p³atnych parkingach, basenach
itp. TwÛrcy zamka przewidzieli moøli-
woúÊ zdefiniowania do 256 rÛønych ze-
stawÛw uprawnieÒ.
Dwukolorowa dioda LED sygnalizuje

bieø¹cy stan zamka, dodatkowo zasto-
sowano sygnalizacjÍ akustyczn¹. DziÍ-
ki stosunkowo duøej obci¹øalnoúci
wyjúciowego obwodu steruj¹cego
(1A/12V), zamek SD401 moøe bez-
poúrednio sterowaÊ rygiel elektrycz-
ny. Wyjúcie zamka moøna skonfi-
gurowaÊ jako bistabilne.
Do pracy w†systemach kontroli

dostÍpu z†rejestracj¹ czasu przewidzia-
no urz¹dzenie oznaczone SD100. Jest
ono wyposaøone w†12-przyciskow¹ kla-

Systemy elektronicznej kontroli
dostÍpu coraz powszechniej

zastÍpuj¹ straønikÛw, zapewniaj¹c
ogromn¹ niezawodnoúÊ ochrony.
Mikroprocesor nie musi przecieø

spaÊ...
W†artykule przedstawiamy

wybrane urz¹dzenia kontroli
dostÍpu produkowane przez

krakowsk¹ grupÍ firm Unicard.

wiaturÍ ,
panel syg-
nalizacyjny
z † p i Í c i oma
diodami LED,
dwuliniowy wy-
úwietlacz alfanu-
me ry c zny LCD
oraz zintegrowany
w†obudowie czyt-
nik kart magnetycznych. DziÍki zasto-
sowaniu zegara czasu rzeczywistego oraz
pamiÍci RAM o†duøej pojemnoúci (do
128kB), moøliwoúci konfiguracji SD100
s¹ bardzo duøe. Moøe on pracowaÊ jako:
- Programowany zamek z†moøliwoúci¹
szczegÛ³owego okreúlenia uprawnieÒ
kart o†zadanych numerach. Moøna
m.in. ograniczyÊ wejúcia poza zada-
nymi godzinami, zadaÊ ich liczbÍ,
zwiÍkszyÊ pewnoúÊ dzia³ania systemu
poprzez powi¹zanie kart z†numerami
PIN podawanymi z†klawiatury, itp.

- Zamek z†rejestracj¹ czasu pracy, ktÛry
umoøliwia ³atwe zweryfikowanie licz-
by przepracowanych godzin, zapew-
niaj¹c przy tym podstawowy stopieÒ
ochrony terenu lub pomieszczeÒ.
Zegar czasu rzeczywistego automa-

tycznie uwzglÍdnia zmianÍ czasu let-
niego na zimowy i†odwrotnie, pokazuje
ponadto na wyúwietlaczu aktualn¹ datÍ.
Rejestrator SD100 jest wyposaøony

w†programowany interfejs szeregowy
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Porównanie właściwości urządzeń prezentowanych w artykule.
Model Rodzaj Zasilanie Pamięć Zegar RTC RS232/485 Zakres Dopuszczalna Wymiary Ciężar

temperatur wilgotność [mm] [g]
pracy

SD401 KD 12V/100mA do 6000 kart − − −20..+50oC <80% 130x90x40 400

SD100 KD/RCP 12V/200mA 32/128kB + + +10..+50oC <80% 200x110x60 900

SD1600 KD/RCP 12V/200mA 3600/14000 zdarzeń + + 0..+50oC <80% 185x175x60 900

Uwagi:
KD − oznacza kontrolę dostępu
RCP − oznacza rejestrację czasu pracy

Fot. 1.

Fot. 2. Fot. 3.
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RS232/485 lub pÍtlÍ pr¹dow¹ 20mA,
dziÍki czemu moøliwe jest przesy³anie
informacji zgromadzonych w†jego pa-
miÍci do komputera lub innego, ze-
wnÍtrznego systemu rozliczania czasu
pracy. Ponadto, SD100 moøe wspÛ³-
pracowaÊ z†dodatkowym zewnÍtrznym
czytnikiem kart magnetycznych (fot.
3), dwoma zamkami elektromagnetycz-
nymi, drukark¹ i†czujnikiem alarmo-
wym . Zawa r t o ú Ê pam i Í c i RAM
w†SD100 podtrzymywana jest akumu-
latorem NiCd.
Wed³ug informacji udostÍpnionych

przez producenta, rejestrator SD100 do-
stÍpny jest w†czterech rÛønych wers-
jach (SD100A..D). Moøliwe jest takøe
zamÛwienie indywidualnej jego wersji,
úciúle dostosowanej do wymagaÒ uøyt-
kownika.

Bezstykowa nowoczesnoúÊ
Do redakcyjnych testÛw otrzymaliúmy

takøe urz¹dzenie kontroli dostÍpu
wspÛ³pracuj¹ce z†kartami bezstykowy-
mi.

Zamek-rejestrator SD1600 (fot. 4) jest
funkcjonalnie zbliøony do SD100,
z†tym øe zamiast czytnika magne-
tycznego zastosowano g³owicÍ
transponderow¹ ASR603 firmy
Motorola. WspÛ³pracuj¹ z†ni¹
transpondery w†postaci kart lub
breloczkÛw.

Zamek SD1600 moøe wspÛ³pra-
cowaÊ z†dodatkow¹ g³owic¹ zewnÍtr-
zn¹ (fot. 5), dziÍki czemu zasiÍg po-
prawnego odczytywania kart zwiÍksza
nawet do 70 cm, zamiast standardo-
wych 10 cm. PamiÍÊ SD1600 wystar-
cza do zarejestrowania 3600..1400
zdarzeÒ, ktÛrych opis jest zaleø-
ny od wybranego trybu pra-
cy.

Podsumowanie
P r e z e n t o w a n e

urz¹dzenia s¹ za -
mkniÍte w†bardzo no-
woczesnych, estetycz-
nych, a†przy tym funkcjo-
nalnych i trwa³ych obudo-
wach. Tworzywo zastosowane do
wykonania obudÛw jest odporne na
udary typowe dla normalnej eksploata-
cji, ale s¹ dostÍpne takøe specjalne
obudowy, o†bardzo duøej odpornoúci
mechanicznej.

Fot. 4.

Fot. 5.

Wyúwietlacze LCD s¹ podúwietlane,
co zapewnia duøy komfort pos³ugiwania
siÍ zamkami. Pewn¹ niedogodnoúci¹ jest
zbyt ma³a wysokoúÊ wyúwietlanych zna-
kÛw - osoby starsze mog¹ mieÊ trudnoúci
z†odczytaniem wyúwietlanych komuni-
katÛw. Klawiatury wykonano z†folii,
dziÍki czemu ich odpornoúÊ na warunki
zewnÍtrzne jest doúÊ duøa.
Duø¹ zalet¹ prezentowanych urz¹dzeÒ

jest ustandaryzowanie interfejsÛw urz¹-
dzeÒ, dziÍki czemu ich obs³uga jest doúÊ
prosta. Takøe przewidziany przez pro-
ducenta sposÛb montaøu i†pod³¹czenia
jest przejrzysty i†nie sprawi wiÍkszego
k³opotu øadnemu z†instalatorÛw.
Andzrej Gawryluk, AVT

P r e z e n t o w a n e
w†artykule urz¹-
dzenia udostÍpni-
³a redakcji firma
Unicard, tel. (0-
1 2 ) 422 - 0 0 - 1 6 ,

www.unicard.com.pl.


