
Verze 1.0 

 Společnost  je potěšena, že jste si zvolili tento výrobek a současně Vás žádá, abyste jsi 
pozorně prostudovali celý návod, než začnete se snímačem pracovat. Snažili jsme se sestavit návod tak, aby byl pro 
Vás srozumitelný. 

Snímač bezkontaktních karet KP400 
 Je snímač se signalizací stavu pomocí LED, zvukovou signalizací a s výstupem pro připojení k počítači. Používá 
se k tvorbě databází a to přiložením karty ke snímači nebo je-li známé číslo karty, tak pomocí klávesnice. Dále lze 
snímač využít k autorizaci k PC (školy, pracoviště, …). V přístupových systémech KEEPER se používá pro tvorbu 
databází uživatelů (karet). Funkcí snímače je načtení kódu přiložené karty, odeslání do počítače a provedení příkazu 
ENTER.  
 Snímač KP400 je napájen přímo z portu počítače tzn. není nutný externí napájecí zdroj.  

Zapojení snímače  
 Snímač se připojuje mezi klávesnici a počítač (do série s klávesnicí) pomocí konektoru PS/2, který je součástí 
snímače. Před připojením snímače je nutné vypnout počítač! Po připojení snímače a zapnutí počítače svítí na 
snímači oranžová led dioda signalizující provozní režim a po dobu cca 8s bliká červená dioda signalizující 
synchronizaci snímače s okolím. Po dobu synchronizace se nesmí přikládat karty. 

Schéma propojení snímače s klávesnicí a počítačem 

 

Provozování zařízení 
 1. Zařízení uváděná v tomto návodě smí být používána pouze na stejnosměrné napětí a to v daném rozsahu viz. 
“Technické parametry“. 
 2. Při instalaci a používání se musí postupovat podle návodu. 
 3. Výrobce nenese zodpovědnost za škodu, způsobenou používáním zařízení jinak, než je uvedeno v návodu tj. 
KP400 – jako snímače bezkontaktních karet. 
 4. V případě poruchy zařízení vypněte a nepokoušejte se je opravovat nebo přímo do něj zasahovat. Eventuální 
opravu může provádět pouze výrobce.  
 5. Zamezte tomu, aby se zařízením manipulovaly malé děti.  
 6. Pro správnou funkci snímačů KP400 je třeba, jejich umístění minimálně 25 cm od sebe! 
 7. Výrobce si vyhrazuje právo ke změně v návodu bez předešlé domluvy. 

Technické parametry 
 KP400 – snímač bezkontaktních karet 
 Napájecí napětí: 5 V DC – napájeno z PS/2 
 Max. odběr: 130 mA 
 Rozměry: 75 x 114 x 30 mm (š x h x v) 
 Krytí IP: určeno pro vnitřní montáž. 


