Integrando o Leitor Facial FRR2000 com a Controladora 2
A conexão do Leitor Facial FRR2000 junto à Placa Controladora Nice se dá através de
sua saída wiegand. Para que a comunicação dos dados seja feita corretamente é
importante observar algumas configurações antes no Leitor Facial e na Controladora.
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1. Configurando o Leitor Facial FRR2000
Conecte o Leitor à Placa Controladora Nice através da saída
wiegand do dispositivo, após isso ligue o leitor e siga os
passos a seguir.

Como qualquer equipamento
conectado pela wiegand no
sistema, é preciso ter um cartão
'Linear/Nice' vinculado ao usuário
cadastrado no Leitor e na Placa
Controladora.
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Acesse o menu do leitor e entre na opção
'Porta'. Dentro do menu 'Porta' acesse a
opção 'Modo de Acesso'.
Dentro no menu 'Modo de Acesso' configure:
Saída WG: Cartão;
Bit Wiegand: 34 Bits
Isso configura o formato e tamanho dos
dados de saída

De volta ao menu, entre em 'Sistema' e em
'Geral'.
Configure:
TipoCartao: 10D;
TempoResp.: 5seg. (valor exemplo)
Isso configura tamanho da saída e tempo de
anti-passback.

Bem-vindo!

Bem-vindo!

Sistema

Geral

Geral

Nro Disp.

Avancado

Idioma

Teste

Admin Max

5

Info Regis.

TipoCartao

10D

Info Disp.

Volume

1
Portugues

5

TempoResp.

5seg

Desc. Tela

5seg

2. Configurando a Controladora através do SDK
Conecte o Leitor à Placa Controladora através da saída wiegand do
dispositivo, e com esta conectada à rede acesse o SDK para realizar as
configurações.

Na aba 'Placas' do SDK, conforme imagem, faça uma busca pela controladora na rede.
Quando a placa em questão for exibida faça a conexão por TCP clicando duas vezes
nela e no botão 'Conectar TCP'. Observe o comando enviado e a resposta recebida
confirmando o processo.

Na aba 'Setup' do SDK, faça uma leitura das configurações atuais da Controladora.
Clique em '95 - lerSetup'.

Dependendo do modo da aplicação a qual a placa esteja sendo utilizada, entre na aba
'Setup Catraca' ou 'Setup Porta/Cancela' para configurar o tempo de passagem, que
trabalhará como o passback no Sistema Guarita, evitando Múltiplos eventos. Salve as
informações em '96 - gravarSetup'.

Na aba 'Eventos', com o filtro de eventos em 'EVENTOS NÃO LIDOS', selecione '105 lerEventos (PROGRESSIVO)' para que seja exibido qualquer evento mesmo de um
dispositivo não cadastrado.

Com um acionamento de um dispositivo cadastrado já no Leitor Facial (Face/Cartão
ou Senha), observe que o evento não cadastrado será exibido na lista e, a partir dele
será realizado o cadastro junto à Controladora.
NOTA: É possível alterar a saída Wiegand para que envie apenas o ID, com isso,
realizar alterações no cadastro de um mesmo usuário.

Clique duas vezes no evento do dispositivo não registrado e vá para a aba 'Cadastro'.
Observe que em serial e identificação exibem o ID do usuário enviado pelo Leitor
Facial. Caso a configuração esteja para o envio da Serial e o dispositivo do acionamento
seja um cartão, então, o que será exibido será o serial do mesmo.
Clique em '80 - gravarDispositivo'.

Faça um novo acionamento com esse mesmo ID e observe na aba 'Eventos' que agora
o que foi gerado foi um log de acionamento e passagem, validando o cadastro.

