Integrando o Leitor Facial FRR2000 com o Sistema Guarita
A conexão do Leitor Facial FRR2000
junto ao Módulo Guarita MG3000 e
ao Receptor RMF3004 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 no RMF3004

1. Configurando o Leitor Facial FRR2000
Conecte o Leitor ao RMF3004 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 no
MG3000.
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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.
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2. Configurando o RMF3004 – Local

Através das teclas internas de programação ou de um controle não cadastrado,
sendo este Linear/Nice, é possível configurar o tempo de passback do RMF3004.
Isso evita que várias leituras consecutivas pelo Leitor Facial acionem continuamente
os relés do Receptor.

Pressione e solte a tecla PROG presente no Receptor. Será exibida a mensagem
“>Programação”:

- Se utilizar as teclas internas, pressione a tecla AVAN para navegar no menu;
- Se utilizar controle remoto, pressione simultaneamente os botões B1+B2;
- Ao pressionar AVAN (B1), será exibido o modo de funcionamento que está
configurado e suas funções de programação;
- Pressione UP (B2) ou DOWN (B3), até chegar na função 'T. PASSBACK' e, então,
pressione AVAN (B1) para configurá-la;
- Pressione UP (B2) para aumentar e DOWN (B3) para diminuir seus valores;
- Após finalizar, pressione e solte a tecla PROG. As configurações serão salvas
automaticamente;
- O Receptor retorna ao modo de operação normal automaticamente, caso não haja
atividade em PROG por mais de 30 segundos.

3. Configurando o RMF3004 – Por Software
Com o MG3000 conectado à rede, acesse-o através do Software Guarita IP
para realizar a programação do RMF3004
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Vá em Avançado > Receptores > Multifunção 4A > Programação

Para 'Ler' e conectar o RMF3004, em 'Dispositivo' selecione a opção com o modo
configurado no receptor e em 'Receptor' seu endereço.

Na aba 'Modos', na área 'REC CTWB', configure o tempo de passback desejado e
grave.

