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P r a t i k K a r t ,  K a r t l ı  G e ç i ş  S i s t e m i  P r a t i k - C  s e r i s i , 
KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) mantığında çalışan bir geçiş kontrol sistemidir. 
Cihaz, herhangi bir sistemden bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu yönüyle,
herhangi bir bilgisayara ihtiyaç olmaksızın kapı, turnike veya bariyer 
sistemlerinde kullanılabilir. RF-ID (Radyo frekanslı tanımlama) teknolojisini 
kullanan cihaz, her bir kullanıcıya verilecek kullanıcı kart veya anahtarlıklarla 
çalışmaktadır. Sisteme tanıtılan bir kullanıcı kartının cihaza yaklaştırılması ile 
cihaz kapı veya turnikeye tetik vererek geçişi sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Voltajı: 12V-24V AC veya DC
RF-ID Frekansı: 125 KHz.
Okuma mesafesi: Kullanılan kart veya anahtarlığın türüne 
bağlı olarak 5-10 cm. arasındadır.
Kayıt hafızası: 1000 kart
Görsel mesajlar: Cihaz durumunu gösteren ve kullanıcıyı 
yönlendiren kırmızı ve mavi led’ ler.
Sesli mesajlar: Farklı “beep” sesleri ile kullanıcıyı yönlendiren 
sesli mesajlar
Röle çıkışı: Çekme süresi ayarlanabilen, normalde açık kuru kontakt 
röle çıkışı
Cihazın programlanması: “Yönetici Kart” ile kart hafızası programlanıp 
silinebilir.
Kolay kurulum ve programlama

PRATİKKART, PRATİK-C SERİSİ



Elektrikli Kapı Kilidi
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UYARI ! Kart okuyucu
beslemesini direk trafo
üzerinden alınız.
( Kapı otomatik kilidi
üzerinden almayınız. )
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Şekil 1. PratikKart, Pratik-C serisi kapı bağlantı şeması

PratikKart, Pratik-C serisi kapı bağlantı şeması Şekil 1’de 
gösterilmiştir.Cihazdan çıkan beyaz ve kahverengi kablolar 
elektrik besleme noktalarıdır. 12V-24V AC (Alternatif Akım) 
veya 12V-24V DC (Doğru  Akım) gerilime bağlanabilir. Cihazın 
12V-24V DC gerilime bağlanması durumunda, + ve - uçları 
istenildiği gibi seçilebilir, yönünün ters veya düz olması fark 
etmez. Sarı ve yeşil kablolar cihazın röle kontakt uçlarıdır.
Elektrikli kapı kilidi bağlanırken kahverengi ve yeşil uçlar 
şekildeki gibi birbirine kısa devre edilecektir. Böylelikle elektrikli 
kapı kilidini açtırarak 12V gerilim, cihaz rölesi üzerinden 
anahtarlanmış olur.

Not 1 : Alternatif olarak buton çıkışı ve NC çıkışı vardır. 
Not 2: Cihaz bağlantısı öncesi, sisteminizin 12V - 24V aralığında
            bir gerilime sahip olduğunu kontrol ediniz. 

BAĞLANTI ŞEMASI



Kullanıcı kart  ve  anahtarlıklar , her bir kullanıcıya verilen ve 
içerisinde bir chip  ve  anten ihtiva eden akıllı kartlardır.  Her 
bir kullanıcı kart içerisinde farklı bir kod numarası mevcuttur. 
Bu kod numarası ile , bir  kullanıcı  kart , başka  bir  kullanıcı 
karttan  ayırt  edilir .  Kullanıcı  kart ,   cihaza   yaklaştığında 
cihazdan  enerji  alır  ve  içerisinde  tanımlı  kod  numarasını 
cihaza gönderir.Cihaza bu kod numarası önceden tanıtılmış 
ise cihaz geçiş vererek kapı veya turnikeyi açar

KULLANICI KART VE ANAHTARLIKLAR

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Cihazı yağlamayınız.
Cihazın üzerine su tutmayınız.
Cihazın montajını ehil kimselere yaptırınız.



MONTAJ ŞEKLİ
Montaj iki şekilde yapılır;

Cihazın alt kısmında bulunan iki vida sayesinde cihazın içi açılır.

Arka kapağın iç kısmında bulunan 4 adet vida delik yuvalarından 
duvara vidalanır.

Ön kapak arka kapakla birleştirilerek dikkatlice kapatılır.

Cihaz paketi içerisinden çıkan çift taraflı bant, cihaz üzerine y  apıştırılır.
Cihaz, temizlenmiş ve kuru olan cam yüzeye dikkatlice yapıştırılır.

Not: Çift taraflı bant uygulaması pratik bir uygulamadır ve cam yüzeyler 
dışında da kullanılabilir.

2.) Vidalama

1.) Yapıştırma (Cam yüzeyler için ideal)



Şeki 1’deki bağlantı yapıldıktan sonra, devreye gerilim verildiğinde  cihazın 
ön panelindeki kırmızı led yanar. Bu led, cihaza elektrik geldiğini gösterir.
Cihaz açık kaldığı müddetçe bu led yanar. Cihaz ilk açıldığında mavi led bir
kere yanıp söner ve cihaz 1 kere uzun “beep”  sesi  verir. Cihazda yönetici  
kart ve kullanıcı kartları olmak üzere 2 tür kart kullanılır.  Yönetici  Kart  her 
cihaz için 1 adet olup, cihazla beraber gelir. Bu kart, diğer kullanıcı
a k rtlarını sisteme tanıtmak, yani kullanıcı kartlarına geçiş yetkisi vermek 

için kullan ı l ır . Bu kart özenle saklanmal ı ve kaybed i lmemelid ir .
Cihazın temel olarak 3 farklı çalışma modu mevcuttur.  

Normal çalışma modu
Kart programlama modu
Kart silme modu

Normal çalışma modu

Sisteme önceden programlanmış bir kullanıcı kartı, cihaza yaklaştırıldığında
cihaz kartı okur ve 2 kere kesikli “beep” sesi verir. Bu esnada mavi led 2 kere
yanıp söner ve cihaz rölesi çeker, kapı kilidine veya turnikeye tetik verilerek 
geçişi sağlar. Eğer, cihaza okutulan kart, sistemde tanımlı olmayan bir kart ise, 
cihaz rölesi çekmez. Cihaz geçiş yetkisi olmayan bir kartın okutulduğuna dair, 
7 kere kesikli “beep” sesiyle birlikte kırmızı led yanıp sönerek uyarı verir.

CİHAZIN ÇALIŞMASI VE PROGRAMLANMASI



“Yönetici Kart ” 
cihaza

yaklaştırılır.
Kırmızı led

yanıp-söner.

1

“Yönetici Kart ” 
cihaza tekrar
yaklaştırılır.

Mavi led
yanıp-söner.

3

Kullanıcı Kartları
cihaza art arda

yaklaştırılır.
Mavi led

yanıp-söner.

Kullanıcı Kartları
programlandı.

KART PROGRAMLAMA MODU

2



Silinmesi istenen
Kullanıcı Kartı

cihaza 
yaklaştırılır. Mavi led

yanıp söner.

2

“Yönetici Kart ” 
cihaza tekrar 
yaklaştırılır. Kırmızı led

yanar.

3

Kullanıcı Kartı 
hafızadan

silindi.

KART SİLME MODU

“Yönetici Kart ” 
cihaza 

yaklaştırılıp
beklenir,

mavi led 3
kere yanar.

1

Kırmızı led
yanıp sönmeye

devam eder.

1

“Kullanıcı Kart” 
hafızası

tamamen silindi.

“Yönetici Kart ” 
cihaza 

yaklaştırılıp
beklenir

mavi led 10 kere 
yanar.

5 saniyelik
kesikli “beep” 
sesi duyulur.

Kart Hafızasının tamamen silinmesi
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