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1 WSTĘP 

System kontroli dostępu ma za zadanie ograniczenie dostępu osób nieuprawnionych do newralgicznych części centrów przetwarzania 

danych, mniejszych serwerowni, a także do pojedynczych szaf. BKT ACWS (Access Control Wiegand System) to system, który może 

współpracować z dowolnymi czytnikami kart posiadającymi interfejs Wiegand. Jest to skalowalny system kontroli dostępu, który można 

zastosować do dowolnych szaf teleinformatycznych z ramą 19’’. System kontroli dostępu BKT ACWS zbudowany jest z kontrolerów drzwi. 

Kontrolery umieszczone są w obudowach 1U przystosowanych do montażu w szafach 19’’. Pojedynczy kontroler może obsłużyć maksymalnie 

2 drzwi. Ilość kontrolerów w systemie jest nieograniczona. W tym samym systemie możliwe jest też podłączenie kontrolerów obsługujących 

czytniki magistralne - system BKT ACBS (Access Control Bus System). Oba systemy wykorzystują urządzenia RACS5 firmy Roger. W instrukcji 

tej zostały zawarte podstawowe informacje wystarczające do uruchomienia kontroli dostępu BKT ACWS. Więcej informacji technicznych 

o samych urządzeniach zastosowanych w systemie znajduje się na stronie www.roger.pl. 

Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie 

mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności 

w niniejszym dokumencie. 

 

 

2 ZASADNICZE RÓŻNICE MIĘDZY SYSTEMAMI BKT ACBS i BKT ACWS 

System kontroli dostępu BKT ACS dostępny jest w dwóch wersjach: 

BKT ACBS (Access Control Bus System) - System oparty na magistrali RS485, po której kontroler komunikuje się z czytnikami kart. 

BKT ACWS (Access Control Wiegand System) - System, który wykorzystuje interfejs Wiegand do komunikacji pomiędzy kontrolerem 

a czytnikami kart.  

Obie wersje wykorzystują ten sam kontroler MC16-PAC firmy Roger, więc mogą pracować w tym samym systemie zarządzane tą samą 

aplikacją VISO ST. 

 Struktura systemu Interfejs 
pomiędzy 
kontrolerem 
a czytnikiem 

Obsługiwany 
standard kart 
zbliżeniowych 

Możliwość 
podłączenia 
klamki ze 
zintegrowanym 
czytnikiem 
AL301 

Możliwość 
podłączenia 
dowolnego 
czytnika innej 
firmy 
posiadającego 
interfejs 
Wiegand 

1 kontroler 
(1 numer IP) dla 
wielu drzwi szaf  

BKT ACBS 
System 
magistralny 

 

Magistrala 
RS485 

UNIQUE 125kHz 
lub  
Mifare 
13,56MHz 
(Ultralight 
i Classic) 

  

Max 16 drzwi 
szaf 

BKT ACWS 
System 
z interfejsem 
Wiegand 

 

Wiegand Dowolny 
standard zależny 
od czytnika 

  

Max 2 drzwi 
szafy 

 

 

 

 

http://www.roger.pl/
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3 ELEMENTY SYSTEMU BKT ACWS 

3.1 Kontroler szafy AC121, AC122 

 

 

 

 

AC121, AC122 – kontrolery systemu z interfejsem Wiegand 

 Kontroler jest podstawowym urządzeniem systemu. 

AC121 – zawiera kontroler MC16-PAC-1 obsługujący 1 drzwi 

AC122 – zawiera kontroler MC16-PAC-2 obsługujący 2 drzwi 

 Kontroler umieszczony jest w obudowie 1U, przystosowanej do montażu w szafie 

19’’. 

 Ilość kontrolerów w systemie jest nieograniczona. 

 Kontroler umożliwia podłączenie dwóch czujników drzwi, dwóch czytników 

drzwiowych z interfejsem Wiegand oraz sieci LAN. Wszystkie połączenia do 

kontrolera wykonuje się przewodami ze złączami RJ45. 

 Wysuwana szuflada obudowy kontrolera umożliwia łatwy dostęp do połączeń. 

Znajduje się tam również miejsce na niewielki zapas przewodów. 

 Kontroler posiada trzy konfigurowalne diody LED, które np. mogą sygnalizować 

obecność zasilania oraz stan drzwi przednich i tylnych szafy. 

 W zestawie jest zasilacz 12VDC 1,5A. 

 Kolor obudowy: czarny (RAL 9005). 

 Wymiary: 482 x 260 x 44 (szer.x głęb.x wys.). 
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3.1.1 Schemat połączeń kontrolera AC121, AC122 
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3.2 Czytniki kart 

Do kontrolera można podłączyć dowolne czytniki innych firm, które posiadają interfejs Wiegand 26-66 bitów.  

 

3.3 Klamka do szafy AL301 

 

AL301 - Klamka do szafy ze sterowaniem i monitorowaniem elektrycznym, z możliwością 

otwarcia kluczem, z czytnikiem kart HID iClass, MIFARE Classic z interfejsem Wiegand.  

  

 Standardowy 150x25mm otwór do montażu. 

 Przystosowany do systemów jedno i wielopunktowego zamknięcia. 

 Sygnalizacja otwarcia przez wbudowaną diodę LED. 

 Monitorowanie stanu klamki i możliwość przekazania informacji do systemu kontroli 

dostępu. 

 Możliwość otwarcia zamka kluczem w przypadku zaniku zasilania. 

 Nominalny pobór prądu podczas pracy zamka: 200mA 

 Prąd spoczynkowy zamka: 50mA 

 Nominalny pobór prądu czytnika: 200mA  

 Wymiary: 213 x 37 x 50 (wys. x szer. x grub.) 

  

 

3.3.1  Schemat wyprowadzeń klamki AL301 

Złącze zamka 6-pinowe 

 

1 - Zasilanie GND 

2 - Zasilanie +12V 

3 - Niewykorzystany 

4 – Sterowanie (+12V, aby otworzyć klamkę) 

5 – Stan elektryczny (aktywny stan niski, kiedy klamka otwarta) 

6 – Stan mechaniczny (aktywny stan niski, kiedy klamka otwarta) 

Złącze czytnika 4-pinowe 

  

1 - Zasilanie GND 

2 - Zasilanie +12V 

3 – Wiegand Data 0 

4 – Wiegand Data 1 
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3.4 Czujniki drzwi AD10x 

Dostępne czujniki drzwi zebrano w tabeli poniżej. 

Typ Opis Długość Złącza 

AD101 Kontaktronowy czujnik drzwi jednoskrzydłowych 5m Wtyk RJ45 

AD102 Kontaktronowy czujnik drzwi dwuskrzydłowych 5m Wtyk RJ45 

 

3.4.1 Czujnik drzwi jednoskrzydłowych AD101 

  

AD101 – Kontaktronowy czujnik drzwi jednoskrzydłowych z przewodem 5m 

 Czujnik normalnie otwarte (NO) 

 Przewód długości 5m zakończony wtykiem RJ45 do podłączenia do kontrolera. 

 W zestawie jest metalowy uchwyt mocujący kontaktron do ramy szafy. 

3.4.2  Schemat połączeń czujnika drzwi AD101 

 

3.4.3 Czujnik drzwi dwuskrzydłowych AD102 

  

 

AD102 – Kontaktronowy czujnik drzwi dwuskrzydłowych z przewodem 5m 

 Czujniki normalnie otwarte (NO) 

 Przewód długości 5m zakończony wtykiem RJ45 do podłączenia do kontrolera. 

 W zestawie są metalowe uchwyty mocujące kontaktrony do ramy szafy. 

 

 

3.4.4  Schemat połączeń czujnika drzwi AD102 
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3.5 Przewody połączeniowe AW11x 

W skład systemu wchodzą dedykowane przewody umożliwiające szybkie podłączenie urządzeń. 

Typ Opis Długość Złącza 

AW114 Przewód połączeniowy klamki z czytnikiem AL301 do kontrolera 5m 6-pin żeńskie + 4-pin męskie – wtyk RJ45 

 

3.5.1 Przewód połączeniowy AW114 

 

AW114 – Przewód połączeniowy klamki z czytnikiem AL301 do kontrolera 

 Przewód służy do połączenia klamki ze zintegrowanym czytnikiem AL301 do kontrolera 

AC121 lub AC122 

 Przewód długości 5m zakończony jest złączami RJ45 z jednej strony i żeńskim 6-

pinowym oraz męskim 4-pinowym z drugiej strony 

 

3.5.2  Schemat połączeń przewodu AW114 

 

3.6 Oprogramowanie 

 

Oprogramowanie 

 

Bezpłatne oprogramowanie VISO ST do konfiguracji i monitorowania systemu. 
  

 Zapisuje dane do plikowej bazy danych Microsoft SQL Server Compact 4.0. Baza 

zarządzana jest z oprogramowania VISO ST i nie wymaga umiejętności 

administrowania nią. 

 Umożliwia także pracę z serwerową bazą danych MS SQL Server. 

 Praca wielostanowiskowa z możliwością przydzielania różnych praw 

użytkownikom. 

 Obsługa nieograniczonej ilości drzwi w systemie. 

 Obsługa nieograniczonej liczby użytkowników (z zastrzeżeniem maksymalnie 8000 

kart i kodów PIN na kontroler). 

 Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie www.roger.pl 
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4 BUDOWA I MONTAŻ SYSTEMU BKT ACWS 

4.1 Struktura systemu w pojedynczej szafie 

Poniższy rysunek obrazuje układ połączeń urządzeń systemu kontroli dostępu w jednej szafie. Każda szafa w systemie posiada kontroler 

w obudowie 1U 19’’ zasilający urządzenia. Obudowa posiada zestaw gniazd RJ45 umożliwiających podłączenie dwóch czujników drzwi oraz 

dwóch czytników/zamków drzwi szafy. Połączenia wykonuje się dedykowanymi przewodami zakończonymi od strony kontrolera wtykami 

RJ45. 
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4.2 Montaż urządzeń w szafie 

Montaż kontrolera i zestawów podrzędnych 

Kontroler zamocować w takim miejscu, aby możliwe było 

wysunięcie jego szuflady i łatwy dostęp do złącz znajdujących się 

wewnątrz. Wygodnym miejscem jest spód szafy.  

 

 

Przed podłączeniem zasilania należy wykonać połączenie 

uziemiające ochronne pomiędzy zaciskiem na obudowie 

kontrolera i listwą uziemiającą w szafie. 

Podłączyć zasilanie kontrolera do gwarantowanego źródła 

zasilania w szafie. 

 

Przewody prowadzone do kontrolera ułożyć w taki sposób, aby 

możliwe było wysunięcie szuflady kontrolera. 

 

Podłączyć urządzenia szafy do według poniższego schematu.  

POWER - Zasilacz 12V DC 1,5A 

LAN - Patchcord RJ45 do lokalnej sieci lub PC 

DOOR 1 
READER 

- Klamka z czytnikiem drzwi przednich poprzez 
przewód AW114 

DOOR 1 
SENSOR 

- Czujnik drzwi przednich AD101 lub AD102 

DOOR 2 
READER 

- Klamka z czytnikiem drzwi przednich poprzez 
przewód AW114 

DOOR 2 
SENSOR 

- Czujnik drzwi tylnych AD101 lub AD102 

DOOR 3 
READER 

- Gniazdo niedostępne 

BUS - Gniazdo niewykorzystane 

BUS - Gniazdo niewykorzystane 
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Niewielki zapas przewodów można umieścić w szufladzie 

kontrolera. Możliwe jest też ucięcie przewodów do wymaganej 

długości i ponowne zakończenie ich wtykami RJ45. 

 

 

 

Montaż klamki 

Klamkę AL301 należy zainstalować w wycięciu 150x25 drzwi szafy. 

 

 

Montaż okablowania czytnika i zamka 

Klamkę AL301 połączyć z kontrolerem używając przewodu AW114. 

W drzwiach przewody należy ukryć w dedykowanych drogach 

kablowych. W szafie przewody mocować używając opasek 

kablowych. Pomiędzy drzwiami i ramą szafy zostawić zapas 

przewodu umożliwiający otwieranie drzwi. Przewód czytnika 

AW114 może być skrócony do wymaganej długości i ponownie 

zakończony wtykiem RJ45. 
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Montaż czujników drzwi 

Czujniki drzwi zainstalować np. na górnej części ramy szafy, 

przykręcając metalowe uchwyty mocujące kontaktrony. Magnesy 

kontaktronów przykleić do drzwi szafy używając załączonej 

samoprzylepnej taśmy dwustronnej. Koniec przewodu wprowadzić 

do obudowy kontrolera i podłączyć do gniazda czujnika drzwi. 

Przewód czujnika drzwi może być skrócony do wymaganej 

długości i ponownie zakończony wtykiem RJ45. 

 

 

 

 

5 KONFIGURACJA NISKOPOZIOMOWA URZĄDZEŃ 

Przed rozpoczęciem konfiguracji w oprogramowaniu VISO ST urządzenia muszą zostać wstępnie skonfigurowane. Do konfiguracji 

niskopoziomowej służy oprogramowanie Roger VDM, które można pobrać ze strony www.roger.pl. 

 

5.1 Konfiguracja niskopoziomowa kontrolera 

Wprowadzenie kontrolera w tryb serwisowy 

Konfiguracje niskopoziomową kontrolera można wykonać tylko po 

wprowadzaniu urządzenia w tryb serwisowy. W tym celu: 

1. Odłącz zasilanie kontrolera. 

2. Zewrzyj linie CLK i DTA. Linie te dostępne są na złączu „DOOR 

1” (pin 1 i 2) kontrolera (Patrz rozdział 3.1.1 Schemat 

połączeń kontrolera). Zwarcie można wykonać podłączając 

zwierający wtyk RJ45, jak na rysunku obok.   

3. Podłącz ponownie zasilanie kontrolera. 

4. Odczekaj co najmniej 6s. 

5. Rozewrzyj linie CLK i DTA (wyjmij zwierający wtyk RJ45) 

6. Urządzenie jest gotowe do konfiguracji niskopoziomowej 

 

Kontrolery z wersją firmware 1.4 i nowszą nie wymagają 

zastosowania powyższej procedury.  

  

 

 

 

 

http://www.roger.pl/
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Połączenie z urządzeniem 

1. Podłącz port LAN kontrolera do komputera, z którego będzie 

wykonywana konfiguracja. Pamiętaj o odpowiedniej 

konfiguracji parametrów sieciowych komputera. 

2. Uruchom oprogramowanie Roger VDM.  

3. W programie RogerVDM wybierz Urządzenie->Połącz. 

4. Wskaż model urządzenia, wersję firmware, kanał 

komunikacyjny (Ethernet). 

5. Wpisz adres IP kontrolera MC16 zdefiniowany w pliku IP.INI 

na karcie SD kontrolera (fabryczny serwisowy adres 

IP=192.168.0.213). 

6. Wpisz hasło komunikacyjne (fabryczne hasło jest puste). 

W kontrolerach z wersją firmware 1.4 i nowszą fabryczne 

hasło to „1234”. 

7. Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z kontrolerem i 

automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja. 

 

Konfiguracja urządzenia 

Zaleca się rozpoczęcie nowej konfiguracji od przywrócenia 

wszystkich wartość domyślnych. 

 

Ustaw parametry sieciowe kontrolera podczas pracy normalnej 

(nie w trybie serwisowym).  
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Aktywuj wejścia dla 2 czytników z interfejsem Wiegand. Ustaw 

Terminal 5 (czytnik Wiegand 1) i Terminal 6 (czytnik Wiegand 2) na 

wartość „TAK”. 

 

Terminal 5 (czytnik Wiegand 1) – TAK 

Terminal 6 (czytnik Wiegand 2) – TAK 

 

Ustaw typ wejścia IN5 i IN7 na NC (normalnie zamknięte). To są 

wejścia dla czujników drzwi. Wejścia IN6 i IN8 pozostaw jako NO 

(normalnie otwarte). To są wejścia dla czujników zamknięcia 

klamki.  (Patrz rozdział 3.1.1 Schemat połączeń kontrolera). 

 

Typ wejścia IN5 – NC 

Typ wejścia IN6 – NO 

Typ wejścia IN7 – NC 

Typ wejścia IN8 – NO 

 

 

Opisz używane czytniki. Opisy te będą widoczne 

w oprogramowaniu wysokopoziomowym VISO ST, co może 

ułatwić nawigację podczas konfiguracji systemu. 

 

Terminal 5 – Czytnik drzwi przednich 

Terminal 6 – Czytnik drzwi tylnych 
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Opisz używane wejścia i wyjścia kontrolera. Opisy te będą 

widoczne w oprogramowaniu wysokopoziomowym VISO ST, co 

może ułatwić poruszanie się pomiędzy wejściami i wyjściami 

podczas konfiguracji systemu. 

 

Wejście IN5 – Czujnik drzwi przednich 

Wejście IN6 – Czujnik klamki przedniej 

Wejście IN7 – Czujnik drzwi tylnych 

Wejście IN8 – Czujnik klamki tylnej 

Wyjście OUT1 – LED1 

Wyjście OUT2 – LED2 

Wyjście OUT3 – LED3 

Wyjście OUT5 – Brzęczyk czytnika przedniego 

Wyjście OUT6 – LED czytnika przedniego 

Wyjście REL1 – Zamek drzwi przednich  

Wyjście REL2 – Zamek drzwi tylnych 

Wyjście CLK – Brzęczyk czytnika tylnego 

Wyjście DTA – LED czytnika tylnego 

 

 

Ustaw klucz komunikacyjny. Klucz ten pełni rolę hasła dostępu do 

kontrolera. 

 

1. Wybierz Narzędzia->Ustaw klucz komunikacyjny z menu. 

2. Wprowadź klucz. Można użyć tylko znaków hex (0-9, A, B, C, 

D, E, F). 

3. Zapisz klucz, gdyż potrzebny on będzie podczas konfiguracji 

wysokopoziomowej systemu 

4. Kliknij przycisk Ustaw klucz. 

5. Kliknij przycisk Zamknij. 

 

 

Wyślij ustawienia do urządzenia – kliknij „Wyślij do urządzenia”. 

 

Zakończenie konfiguracji niskopoziomowej 

1. W programie RogerVDM wybierz Urządzenie->Rozłącz. 

2. Zrestartuj kontroler – odłącz i po chwili ponownie podłącz 

zasilanie kontrolera. Kontrolery z wersją firmware 1.4 i 

nowszą nie wymagają ręcznego restartu – restartują się 

automatycznie po wybraniu opcji Urządzenie->Rozłącz. 
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6 OPROGRAMOWANIE SVC 

Do prawidłowego działania systemu konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Roger SVC. Po zainstalowaniu oprogramowanie działa 

jako usługa systemu Windows. Oprogramowanie odpowiada za komunikację z kontrolerami systemu i zapis informacji do bazy danych. 

W przypadku pracy wielostanowiskowej, pakiet usług zainstalowany może być tylko na jednym komputerze, np. na serwerze. 

 

6.1 Instalacja oprogramowania SVC 

Pobierz ze strony www.roger.pl i uruchom plik 

RogerSVCSetup.exe. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi 

się oknami. 

 

Konieczne jest zaznaczenie „Zainstaluj serwis komunikacji” 

Instalacja: 

 „Serwisu licencji” 

 „Serwisu integracji” 

 „Serwisu kontrolera wirtualnego” 

nie jest wymagana 

 
 

 

6.2 Konfiguracja oprogramowania SVC 

Otwórz aplikację zarządzającą serwisami ze skrótu na pasku zadań. 

 

Wybierz połączenie do bazy danych.  

 

http://www.roger.pl/
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Wybierz konfiguracje połączenia. 

 

Kliknij na wybierz bazę danych. 

 

Wskaż plik z bazą danych utworzoną w oprogramowaniu VISO 

i zatwierdź. Patrz rozdział 7.2 Konfiguracja bazy danych 

 

Podaj hasło do bazy danych, jeśli zostało utworzone i kliknij OK . 
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Zamknij okno krzyżykiem, Skonfigurowano połączenie do bazy 

danych dla usług serwisowych. 

 

 

7 OPROGRAMOWANIE VISO ST 

Oprogramowanie Roger VISO ST służy do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS5. W przypadku pracy 

wielostanowiskowej oprogramowanie należy zainstalować na każdym komputerze, z którego system będzie zarządzany. W poniższych 

rozdziałach opisano procedurę podstawowej konfiguracji systemu, na którą składają się następujące czynności: 

 Konfiguracja bazy danych 

 Konfiguracja kontrolera 

 Konfiguracja drzwi szafy 

 Dodawanie użytkowników systemu 

 Konfiguracja diod LED 

7.1 Instalacja oprogramowania VISO ST 

Pobierz ze strony www.roger.pl i uruchom plik VISOSetup.exe. 

Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się oknami. 

 

Po zainstalowaniu, przy pierwszym uruchomieniu programu, 

wymagane jest skonfigurowanie dostępu do bazy danych. Patrz 

rozdział 7.2 Konfiguracja bazy danych 

 

 

http://www.roger.pl/
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7.2 Konfiguracja bazy danych 

W bazie danych przechowywane są informacje zawierające konfigurację systemu, dane użytkowników systemu i zdarzenia powstające 

podczas pracy systemu. 

Aby dodać nowe połączenie do bazy danych wybierz 

System->Dodaj Połączenie 

 

System może pracować z: 

 Microsoft SQL Server – serwerową bazą SQL lub 

 Microsoft SQL Server Compact – plikową bazą danych SQL, 

Które definiuje się w polu Źródło danych. W przykładzie zostanie 

podana konfiguracja z plikową bazą danych. 

 Podaj nazwę połączenia do bazy danych w polu Nazwa. 

 Zaznacz Utwórz nową bazę danych.  

 Wskaż katalog gdzie ma zostać zapisany plik z bazą danych. 

 Podaj nazwę pliku bazodanowego w polu Baza danych. 

 Opcjonalnie podaj hasło chroniące dostęp do bazy danych. 

 Zatwierdź klikając OK.  

 

  

Po konfiguracji oprogramowanie uruchomi się ponownie używając 

utworzonej bazy danych. 

W nowoutworzonej bazie danych hasło dostępu do 

oprogramowania dla administratora jest puste. 
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7.3 Konfiguracja kontrolera 

Konfigurację systemu należy rozpocząć od dodania nowego 

kontrolera.  

 Wybierz Kreatory->Kreator kontrolera.  

 

Kontroler można przyporządkować do podsystemu. Taki podział 

sprawdza się przy dużych systemach. 

 Podaj nazwę podsystemu, do którego będzie należał kontroler 

– np. Serwerownia lub DataCenter. 

 Kliknij Dalej. 

 

 Podaj nazwę kontrolera np. K1. 

 Podaj adres IP kontrolera. 

 Podaj hasło komunikacyjne, które zostało utworzone podczas 

konfiguracji niskopoziomowej kontrolera. Patrz rozdział 5.1 

Konfiguracja niskopoziomowa kontrolera. 

 Kliknij Dalej. 

 

Zapisz ustawienia do bazy danych 

 Kliknij Dalej. 

 Następnie na potwierdzeniu zapisu kliknij OK 
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Kontroler wyszuka teraz swoje zasoby sprzętowe. 

 Wybierz Rozpocznij nowy proces wyszukiwania 

i rozpoznawania urządzeń. 

 Kliknij Rozpocznij.  

 

Na liście nowych urządzeń powinien pojawić się kontroler. 

 Kliknij Zakończ.  

 

W oknie głównym aplikacji, w widoku drzewa systemu powinien 

pojawić się podsystem DataCenter z dodanym właśnie 

kontrolerem K1.  

 W widoku drzewa rozwiń System->Podsystemy. 

 

Kontroler powinien pojawić się także w zasobach sprzętowych.  

 W widoku drzewa rozwiń System->Podsystemy-> 

       ->DataCenter->K1->Zasoby Sprzętowe 

 

Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. 

Patrz rozdział 7.4 Synchronizacja danych. 
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7.4 Synchronizacja danych 

Synchronizacja danych polega na wysłaniu konfiguracji utworzonej 

w oprogramowaniu VISO do kontrolerów systemu.  W tym celu: 

 Wybierz Status ostatniej synchronizacji ustawień 

 Następnie kliknij Synchronizuj 

 

 W otwartym oknie można zaznaczyć kontrolery, które mają 

brać udział w synchronizacji 

 Następnie kliknij Rozpocznij 

 

Poprawnie zakończony proces synchronizacji danych 

z kontrolerami sygnalizowany jest zielonym polem przy każdym 

z nich. 

 Kliknij Zamknij 
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7.5 Konfiguracja drzwi szafy 

Poszczególne drzwi systemu nazwane są w oprogramowaniu jako 

przejścia. Aby rozpocząć konfigurację drzwi: 

 Wybierz Kreatory->Kreator przejścia. 

 

W otwartym oknie: 

 Wybierz Przejście jednostronne. 

 Kliknij Dalej.  

 

 Opisz nazwę przejścia np. K1_Szafa-01-przod 

 

Następnie należy wybrać konfigurację sprzętową przejścia tzn 

przypisać czytnik, czujnik drzwi i przekaźnik sterujący zamkiem do 

konfigurowanych drzwi.  

 Wybierz czytnik rozwijając listę i zaznaczając odpowiedni 

czytnik 
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 Wybierz linię wyjściową, do której podłączony jest zamek 

drzwi: REL1 lub REL2 

 

 Wybierz linię wejściową, do której podłączony jest czujnik 

drzwi: IN5 lub IN7 

 

 Ustaw Czas odblokowania zamka na 6s. Jest to optymalny czas 

pracy dla klamek AL301 

 Kliknij Dalej 

 

Utwórz nowe uprawnienie dostępu do tych drzwi. Uprawnienie to 

będzie można później przypisać do użytkownika, aby mógł on 

otwierać te drzwi. Program zaproponuje nazwę (UPR_K1_Szafa-

01-przod_WE) nowego uprawnienia. 

 Wybierz Utwórz nowe uprawnienie 

 Potwierdź klikając Dalej 
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 Zapisz ustawienia do bazy danych klikając Dalej 

 

Nie wykonuj jeszcze synchronizacji, czyli przepisania ustawień do 

kontrolera. 

 Kliknij Zakończ. 

 

 

Jako czujnik drzwi została przypisana do przejścia tylko jedna linia 

IN5-Czujnik drzwi przednich. Należy przypisać jeszcze linię IN6-

zujnik klamki. W ten sposób system będzie prawidłowo 

rozpoznawał stan drzwi i jeśli klamka będzie otwarta, będzie 

traktował drzwi jako otwarte. 

 W widoku drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy na 

System->Podsystemy->DataCenter->K1->Przejścia i wybierz 

Otwórz 

 

 Kliknij na przejście (drzwi), które przed chwilą zostały dodane, 

czyli K1_Szafa-01-przod 

 Wybierz zakładkę Linie wejściowe 

 Kliknij Dodaj 
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W otwartym oknie: 

 Kliknij na + w polu Linia wyjściowa 

 

W kolejnym otwartym oknie należy wskazać linię z czujnikiem 

klamki 

 Kliknij na rozwijaną listę w polu Nazwa 

 Wybierz wejście IN6 

 

Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu  

 Potwierdź propozycje klikając Tak 

 

 Zatwierdź linię wejściową klikając OK 

  



 

Instrukcja instalacji i konfiguracji kontroli dostępu BKT ACWS 27 
 

 W polu Funkcja wybierz z listy funkcję [130]-Czujnik otwarcia - 

klucz stały 

 Kliknij OK 

  

Drzwi szafy zostały skonfigurowane i powinny pojawić się 

w widoku drzewa systemu.  

 W widoku drzewa rozwiń System->Podsystemy-> 

       ->DataCenter->K1->Przejścia  

 

Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. 

Patrz rozdział 7.4 Synchronizacja danych. 

 

 

7.6 Dodawanie grupy użytkowników 

Dodawanie użytkowników wygodnie jest rozpocząć od stworzenia 

grupy użytkowników, która będzie posiadała prawa do otwierania 

zdefiniowanej grupy drzwi. Każdy użytkownik, który znajdzie się 

w takiej grupie nabędzie prawa tej grupy. 

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem na 

Użytkownicy i następnie wybierz Dodaj grupę użytkowników 

 

 Podaj nazwę grupy użytkowników 

 Kliknij OK 
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Do stworzonej grupy należy przypisać uprawnienia, które zostały 

utworzone podczas konfiguracji drzwi.  

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem na utworzoną 

grupę użytkowników i następnie wybierz Otwórz 

 

 Kliknij na Uprawnienia 

 Kliknij na Przypisz 

 

W otwartym oknie powinny pojawić uprawnienia do wszystkich 

drzwi dotychczas skonfigurowanych w systemie. 

 Wybierz uprawnienia, które chcesz przypisać danej grupie 

użytkowników. Klikaj używając CTRL. 

 Kliknij OK 

 

Została utworzona grupa z użytkowników z uprawnieniami do 

otwierania dedykowanych drzwi. 

Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. 

Patrz rozdział 7.4 Synchronizacja danych. 
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7.7 Dodawanie użytkownika do grupy 

Aby dodać nowego użytkownika: 

 Wybierz Kreatory->Dodaj osobę online. 

 

W otwartym oknie: 

 Wprowadź nazwę użytkownika 

Wybierz grupę użytkowników, do jakiej ma należeć – w ten sposób 

użytkownik otrzyma prawa do otwierania drzwi, które zostały 

przypisane danej grupie. Jeśli nie ma żadnej grupy przejdź do 

rozdziału 7.7 Dodawanie użytkownika do grupy.  

 Dodawanie grupy użytkowników. 

 Kliknij Dalej 

 

Należy przypisać identyfikator do użytkownika: 

 Wybierz Utwórz nowy identyfikator. 

 Kliknij Dalej 
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Należy przypisać identyfikator do użytkownika: 

 Nazwę identyfikatora można zmodyfikować. Tu został 

zastosowany tylko przedrostek Id_. 

 Kliknij Dalej 

 

W kolejnych dwóch oknach możliwe jest przypisanie uprawnień 

bezpośrednio do użytkownika. Ponieważ dodawany w tym 

momencie użytkownik dostał już uprawnienia z grupy 

użytkowników, do której będzie należał, te dwa okna 

konfiguracyjne należy pominąć bez dokonywania zmian.  

 Kliknij Dalej 

 Jeszcze raz kliknij Dalej 

 

Do identyfikatora użytkownika należy dodać nośnik, czyli kartę lub 

kod PIN: 

 Wybierz Dodaj 
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W otwartym oknie: 

 Podaj nazwę nośnika (unikalną dla całego systemu) 

 Wybierz typ nośnika np. karta lub PIN 

 Wprowadź PIN lub numer karty albo kliknij Odczytaj z czytnika  

 

Jeśli wybrałeś odczyt z czytnika, pojawi się nowe okno: 

 Wybierz rodzaj czytnika: USB – czytnik podłączony do 

komputera lub czytnik systemowy – dowolny czytnik 

dotychczas skonfigurowany w systemie 

 Jeśli wybrałeś czytnik systemowy, kliknij na czytnik, który 

chcesz użyć do odczytania karty 

 Przyłóż kartę do tego czytnika 

 Numer odczytanej karty pojawi się w polu Kod ostatnio 

odczytanej karty 

 Kliknij OK 

 
 

 Kliknij OK 

 

 

Potwierdź wprowadzony nośnik 

 Kliknij Dalej 
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Zapisz dane do bazy danych 

 Kliknij Dalej 

 I następnie potwierdzenie zapisania 

 

Przepisz konfigurację do urządzeń, czyli zsynchronizuj kontrolery. 

 Kliknij Synchronizuj.  

 Następnie Zakończ. 

 

Nowy użytkownik powinien pojawić się w drzewie systemu  

 W widoku drzewa rozwiń System->Użytkownicy->”Wybrana 

grupa użytkowników”  

 

Przyłożenie przed chwilą skonfigurowanej karty do drzwi, do 

których grupa użytkowników posiada uprawnienie, umożliwi 

otwarcie tych drzwi. 
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7.8 Diody sygnalizacyjne LED kontrolera 

System umożliwia skonfigurowanie 3 diod sygnalizacyjnych 

znajdujących się na obudowie kontrolera. 

Podłączenie diod LED w kontrolerze AC121 i AC122 

(Patrz 3.1.1 Schemat połączeń kontrolera): 

 LED1 – wyjście OUT1 kontrolera 

 LED2 – wyjście OUT2 kontrolera 

 LED3 – wyjście OUT3 kontrolera 

 

 

Konfiguracja diody LED1 kontrolera z wykorzystaniem węzła automatyki 

Dioda LED 1 kontrolera zostanie skonfigurowana jako 

sygnalizacja zasilania tzn włączy się na stałe po uruchomieniu 

kontrolera. 

W tym celu: 

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na  

System->Podsytemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa 

podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Węzły 

automatyki i wybierz Otwórz 

 

 

Należy stworzyć nowy węzeł automatyki, który będzie 

odpowiedzialny za sterowanie diodą LED: 

 Kliknij Dodaj 

 

LED 1 

LED 2 
LED 3 
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W otwartym oknie: 

 Wprowadź nazwę węzła np. Szafa-01-LED1 

 Ustaw stan domyślny węzła na Zał. (załączony)  

 Kliknij OK 

 

Należy teraz dodać linię wyjściową, do której podłączona jest 

dioda LED1 

 Kliknij na zakładkę Linie wyjściowe 

 Następnie kliknij na Dodaj, aby dodać linie wyjściową, która 

będzie sterować diodą LED1 

 

W otwartym oknie: 

 Kliknij na + w polu Linia wyjściowa 
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W kolejnym otwartym oknie należy wskazać linię, do której jest 

podłączona dioda LED1 w kontrolerze:  

 Kliknij na rozwijana listę w polu Nazwa 

 Wybierz wyjście OUT1 należące do kontrolera MCT16 

 

Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu  

 Potwierdź propozycje klikając Tak 

 

 Zatwierdź linię wyjściową klikając OK 

 

 Wybierz Funkcję jaką ma pełnić linia wyjściowa – [021]-wyjście 

statusowe 

 Wybierz Tryb wyzwalania – Trwałe 

 Wybierz typ sygnału – Ciągły 

 Zatwierdź klikając OK 
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Skonfigurowano diodę LED1 kontrolera. Stworzony węzeł 

automatyki obsługujący diodę powinien pojawić się w drzewie 

systemu. 

Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. 

Patrz rozdział 7.4 Synchronizacja danych. Po wykonaniu 

synchronizacji kontroler zrestartuje się i powinna zaświecić się 

zielona dioda LED1.  

 

 
 

Alternatywna konfiguracja diody LED1 kontrolera bez wykorzystania węzła automatyki 

W kontrolerach jednoprzejściowych AC121 dostępne są tylko 2 

węzły automatyki. Należałoby je wykorzystać do obsługi: 

1. diody LED2 sygnalizującej otwarcie drzwi 

2. sabotażu kontrolera 

W takim przypadku nie będzie już wolnego węzła automatyki, 

który umożliwiłby konfigurację diody LED1. 

Aby dioda LED1 kontrolera sygnalizowała obecność zasilania 

można wykorzystać poniższą konfigurację: 

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na  

System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa 

podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Punkty 

logowania i wybierz Otwórz 

 
 

 

 Zaznacz punkt logowania (czytnik) szafy np. K1_Szafa-01-

przod_WE 

 Kliknij na zakładce Linie wyjściowe 

 Kliknij Dodaj 
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W otwartym oknie: 

 Kliknij na + w polu Linia wyjściowa 

 

W kolejnym otwartym oknie należy wskazać linię, do której jest 

podłączona dioda LED1 w kontrolerze:  

 Kliknij na rozwijana listę w polu Nazwa 

 Wybierz wyjście OUT1 należące do kontrolera MCT16 

 

Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu  

 Potwierdź propozycje klikając Tak 

 

 Zatwierdź linię wyjściową klikając OK 
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 Wybierz Funkcję jaką ma pełnić linia wyjściowa – [067]-LED 

UZBROJONY. 

 Zatwierdź klikając OK 

 

Wykonano alternatywną konfigurację diody LED1 kontrolera.  

Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. 

Patrz rozdział 7.4 Synchronizacja danych. Po wykonaniu 

synchronizacji kontroler zrestartuje się i powinna zaświecić się 

zielona dioda LED1 kontrolera.  

 

Konfiguracja diody LED2 i LED3 kontrolera 

Dioda LED 2 zostanie skonfigurowana jako sygnalizacja 

niezamknięcia drzwi przednich szafy. Podobnie może zostać 

skonfigurowana dioda LED3 sygnalizująca niezamknięcie drzwi 

tylnych szafy. 

Do sprawdzenia stanu drzwi zostaną wykorzystane linie 

wejściowe: IN5 - Czujnik drzwi przednich, IN6 - Czujnik klamki 

przedniej. Ponieważ linie te zostały już przypisane przy 

konfiguracji przejścia, aby można było je wykorzystać ponownie, 

należy zmienić ich własność na linie wielofunkcyjne. 

W tym celu: 

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na  

System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa 

podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Linie 

wejściowe->K1_000_IN5A(konfigurowalna nazwa linii) 

i wybierz Edytuj 
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 Zaznacz Wejście wielofunkcyjne 

 Kliknij OK 

Teraz można ponownie wykorzystać linię IN5-Czujnik drzwi 

przednich do konfiguracji. 

 

Podobne czynności wykonaj dla linii IN3-czujnik klamki: 

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na  

System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa 

podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Linie 

wejściowe->K1_000_IN6A(konfigurowalna nazwa linii) 

i wybierz Edytuj 

 W nowym oknie zaznacz Wejście wielofunkcyjne 

 Kliknij OK 

 Teraz można ponownie wykorzystać linię IN6-Czujnik klamki 

przedniej do konfiguracji.  

 

Proces konfiguracji węzła automatyki, który będzie odpowiadał 

za sterowanie dioda LED2: 

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na  

System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa 

podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Węzły 

automatyki i wybierz Otwórz 
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Należy stworzyć nowy węzeł automatyki, który będzie 

odpowiedzialny za sterowanie diodą LED: 

 Kliknij Dodaj 

 

W otwartym oknie: 

 Wprowadź nazwę węzła np. Szafa-01_LED2 

 Ustaw stan domyślny węzła na Wył. (wyłączony)  

 Kliknij OK 

 

Należy teraz dodać linie wejściowe, które będą miały wpływ na 

stan diody LED2 

 Kliknij na utworzony przed chwilą węzeł automatyki 

Szafa-01_LED2 

 Kliknij na zakładkę Linie wejściowe 

 Następnie kliknij na Dodaj, aby dodać linie wejściową IN5-

Czujnik drzwi przednich 

 

W otwartym oknie: 

 W polu Linia wejściowa wybierz z listy linię wejściową IN5, do 

której podłączony jest czujnik drzwi 

 W polu Funkcja wybierz z listy funkcję [166]-klucz stały 

 Kliknij OK 
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 Ponownie kliknij na Dodaj, aby dodać linie wejściową 

IN6-Czujnik klamki przedniej, od której będzie zależał stan 

diody LED2 

 

W otwartym oknie: 

 W polu Linia wejściowa wybierz z listy linię wejściową IN6, do 

której podłączony jest czujnik klamki 

 W polu Funkcja wybierz z listy funkcję [166]-klucz stały 

 Kliknij OK 

 

Należy teraz dodać linię wyjściową, do której podłączona jest 

dioda LED2 

 Kliknij na utworzony niedawno węzeł automatyki 

Szafa-01_LED2 

 Kliknij na zakładkę Linie wyjściowe 

 Następnie kliknij na Dodaj 

 

W otwartym oknie: 

 Kliknij na + w polu Linia wyjściowa 
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W kolejnym otwartym oknie należy wskazać linię, do której jest 

podłączona dioda LED2:  

 Kliknij na rozwijaną listę w polu Nazwa 

 Wybierz wyjście OUT2 należące do kontrolera MCT16 

 

Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu  

 Potwierdź propozycje klikając Tak 

 

 Zatwierdź linię wyjściową klikając OK 

 

 Wybierz Funkcję jaką ma pełnić linia wyjściowa – [021]-wyjście 

statusowe 

 Wybierz Tryb wyzwalania – Trwałe 

 Wybierz typ sygnału – Ciągły 

 Zatwierdź klikając OK 
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Skonfigurowano diodę LED2 kontrolera. Stworzony węzeł 

automatyki obsługujący diodę powinien pojawić się w drzewie 

systemu. 

Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. 

Patrz rozdział 7.4 Synchronizacja danych. Po wykonaniu 

synchronizacji kontroler zrestartuje się i dioda LED2 powinna 

zaświecić się tylko wtedy, kiedy drzwi lub klamka będą otwarte.  

 

 

 

7.9 Sygnalizacja sabotażu kontrolera 

Otwarcie obudowy kontrolera może być monitorowane 

w systemie jako sabotaż. Monitorowanie takie jest możliwe tylko 

w kontrolerze AC121 (kontroler 1 drzwi), ponieważ kontroler 

AC122 (kontroler 2 drzwi) nie posiada wolnych wejść, do których 

można by podłączyć czujnik otwarcia obudowy. 

Aby podłączyć czujnik obudowy do kontrolera należy wykorzystać 

wejście czujnika drzwi tylnych - DOOR 2 (Patrz schemat obok 

i  3.1.1 Schemat połączeń kontrolera) i wykonać połączenie jak na 

rysunku obok.  W ten sposób czujnik obudowy zostanie 

podłączony do wejścia IN7 kontrolera. 

 
 

Aby stan sabotażu był zapisywany do bazy danych należy 

wykorzystać tzw. węzły automatyki: 

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na  

System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa 

podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Węzły 

automatyki i wybierz Otwórz 

 Kliknij Dodaj 
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 Podaj nazwę węzła automatyki np. K1_Szafa-01-sabotaz 

 Kliknij OK 

 

 

 Kliknij zakładkę Linie wejściowe 

 Kliknij Dodaj 

 

W otwartym oknie: 

 Kliknij na + w polu Linia wejściowa 

 

W kolejnym otwartym oknie należy wskazać linię sabotażową IN7 

kontrolera:  

 Kliknij na rozwijana listę w polu Nazwa 

 Wybierz wejście IN7A należące do kontrolera 
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Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu  

 Potwierdź propozycje klikając Tak 

 

 Zatwierdź linię wejściową klikając OK 

 

 W polu Funkcja wybierz z listy funkcję [166]-Załącz węzeł 

automatyki - klucz stały 

 Kliknij OK 

 

Skonfigurowano sygnalizacje sabotażu kontrolera szafy. Stworzony 

węzeł automatyki obsługujący sabotaż powinien pojawić się w 

drzewie systemu. 

Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. 

Patrz rozdział 7.4 Synchronizacja danych. Po wykonaniu 

synchronizacji kontroler zrestartuje się i będzie zapisywał do bazy 

danych każdy przypadek otwarcia obudowy kontrolera.  

Takie zdarzenie może być wykorzystane do generowania 

powiadomień mailowych. 

 

 

 

8 AKTUALIZACJE DOKUMENTU 

Numer wersji Zmiany Data 

1 Wersja początkowa Wrzesień 2018 

2 Dodano porównanie z systemem BKT ACBS. Październik 2018 
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