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1.0  Úvod 
 
1.1  Popis zařízení 
 
ASR-603 a ASR-605 jsou modulární miniaturizované bezkontaktní čtečky v zodolněném 
provedení určené pro použití v oblasti kontroly přístupu, identifikačních a bezpečnostních 
systémů, systémů sběru dat a kontroly docházky. 
Čtečka ASR-603 je určená pro instalaci na dveřní rám nebo jiný plochý povrch. ASR-605 je 
určena pro montáž na elektroinstalační zápustnou krabici odpovídajících rozměrů nebo plochý 
povrch. 
Modul s elektronikou čtečky je hermeticky zalit v epoxidové pryskyřici, což zajišťuje vyso-
kou odolnost proti mechanickému poškození a vlivům prostředí. ASR-603 a ASR-605 použí-
vají stejný modul elektroniky se shodnými parametry. Kryty modulů jsou odlišné a vzájemně 
záměnné. Díky tomu může uživatel rozhodnout o typu instalovaného krytu a způsobu uchy-
cení (na rám nebo na zeď) až na místě instalace podle konkrétních podmínek. Je možno zvolit 
typ čtečky s výstupním formátem dat Wiegand nebo se standardem ABA track II. To umož-
ňuje snadnou náhradu nainstalovaných starších typů čteček za bezkontaktní při zachování 
zapojení a stávající kabeláže. 

 
 
1.2  Charakteristiky 
 
 

• QuickFlash (probliknutí)  zajišťující zpětnou vazbu a potvrzení čtení karty uživateli 
• SelfTest (autotest)  pro snadné ověření správné funkce čtečky po nainstalování – není 

nutné připojení k celému systému kontroly přístupu 
• WatchDog (elektronický tamper) výstup pro trvalou kontrolu činnosti čtečky v aplika-

cích  s vyšším stupněm rizika 
• bzučák a tříbarevný LED indikátor stavu s externím ovládáním 
• konfigurace funkcí pomocí konfiguračních karet 
• modulární provedení a násuvný kryt umožňující konfiguraci při instalaci 
• provedení pro montáž na elektroinstalační krabici nebo libovolný plochý povrch 
• provedení pro vnitřní i vnější instalaci 
• atraktivní design 

 

 
 
 
 
 
1.3  Princip činnosti 
 
Po připojení čtečky k napájecímu zdroji je v prostoru před ní vytvořeno trvalé elektromagne-
tické pole o nízké intenzitě. Jestliže se v dosahu tohoto pole ocitne karta, mikročip vestavěný 
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v kartě je jeho energií aktivován a odvysílá zpět do čtečky své jedinečné identifikační číslo. 
To čtečka dekóduje, převede do zvoleného formátu – Wiegand nebo ABA track II – a v této 
formě jej pošle po datových vodičích do návazného zařízení (řídicí jednotky). Zařízení pak na 
základě vyhodnocení identifikačního čísla rozhodne o odezvě (např. zajistí otevření dveří). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1  Blokové schéma činnosti čtečky 
 
1.4  Obsah dodávky 

Obr. 2  Obsah dodávky čtečky ASR-603/605 
 
ASR-603 : Antidemontážní šroub, krytka čtečky ASR-603, modul elektroniky čtečky 
ASR-605 : Antidemontážní šroub, krytka čtečky ASR-605, modul elektroniky čtečky 
 
 
 
1.5  Formát čtečky 
 
Formát čtečky je uveden na identifikačním štítku na zadní straně modulu elektroniky čtečky. 
 

ASR-603 nebo ASR-605 

 

karta 

Data z karty 

 
 

 

   krytka            modul              krytka 
 ASR-603      elektroniky        ASR-605 

Antidemontážní 
šroub 

řídicí 
jednotka 

napáj. 
zdroj 

data ze čtečky 
pro řídicí jednotku elektromagnetické pole 

pro vybuzení karty 



 

 

- 7 - 

 
  Obr. 3  Štítek s uvedením formátu čtečky 
 
 
 
1.6  Sejmutí krytky z modulu elektroniky ASR 603, ASR 605 

 

Obr.  4  Postup při snímání krytky čtečky 
 
Pro sejmutí krytky z modulu elektroniky vyšroubujte antidemontážní ochranný šroub, potáh-
něte kovovou západku a tahem vysuňte modul elektroniky z krytky (viz obr. 4). 
 
2.0  Instalace 
 
2.1  Mechanická instalace 
 

2.1.1  Montáž na plochý povrch (dveřní 
rám,deska) 
 
 
Vyvrtejte dva otvory pro upevňovací šrouby vzdá-
lené od sebe 83,5 mm.. Uprostřed mezi nimi vyvr-

ASR-605 ASR-603 
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tejte otvor o průměru 9.5 mm pro přívodní kabel čtečky. Protáhněte kabel otvorem a pomocí 
dvou samořezných šroubů přichyťte modul elektroniky k podložce. Po upevnění modulu na-
saďte krytku a přichyťte ji antidemontážním šroubem. 
 
Rozměry čtečky ASR-603 a ASR-605 viz kapitolu 5.2 
 
 
Obr. 5  Montáž čtečky na plochý povrch 
 
 
 
 
2.1.2  Montáž na zeď nebo instalační krabici zapuštěnou ve zdi 
 

Instalaci na zeď je možno provést stejným způsobem 
jako v bodě 2.1.1 nebo na instalační krabici zapuště-
nou ve zdi. Při montáži na instalační krabici se nej-
prve přesvědčete, zda rozteč otvorů pro upevňovací 
šrouby na krabici se shoduje s roztečí otvorů na 
čtečce.Přichyťte modul elektroniky dvěma šrouby na 
krabici. Poté nasaďte na modul krytku a zajistěte ji 
antidemontážním šroubem. 
 
Rozměry čtečky ASR-603 a ASR-605 viz kapitolu 
5.2 
 

 
Obr. 6  Montáž na instalační krabici 
 
 
 
 
 
 
2.1.3  Napájecí vodiče, jejich dimenzování a max. délka 
 
Čtečky ASR-603/605 vyžadují minimální napájecí napětí 4 Vss. Případný úbytek napětí na 
napájecích vodičích může být kompenzován zvýšením napětí zdroje. Nezvyšujte však napětí 
zdroje nad 16 Vss. V prostředí se zvýšenou pravděpodobností výskytu elektromagnetického 
rušení je doporučeno použít co nejkratší přívodní vodiče. Nepoužívejte kabely s průměrem 
vodičů menším než 0,6 mm. 
Tabulka 1 udává maximální vzdálenost čtečky od zdroje s napětím 16 V pro daný průměr 
vodičů. 

 
Průměr vodičů Max.délka kabelu 

ASR-603 nebo ASR-605 

délka kabelu 
napájecí 

zdroj 
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0.6 mm, 3-žilový, stíněný 
Al fólií 

61m 

0.8 mm, 2-žilový, stíněný 
Al fólií 

91m 

1.2 mm, 2-žilový, stíněný 
Al fólií 

152m 

    Tab. 1  Typ a max. délka napájecího kabelu 
 
 

2.1.4 Vodiče pro připojení čtečky k návaznému zařízení (datové připojení) 
- dimenzování  a max. délky 

 
Tabulka 2 udává doporučené typy kabelů a maximální vzdálenost čtečky od návazného zaří-
zení (řídicí jednotky) pro daný průměr vodičů. 

 
Průměr vodičů Max.délka kabelu 

0.8mm, 6- nebo 8-žilový, 
stíněný Al fólií 

152m 

1.2mm, 6- nebo 8-žilový, 
stíněný Al fólií 

152m 

 
 Tab. 2  Typ a max. délka kabelu pro spojení s návazným zařízením 
 
2.2  Elektrická instalace 
 
2.2.1  Zemnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASR-603 nebo ASR-605 

délka kabelu
návaz. 

zařízení 
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Obr. 7  Uzemnění čtečky 
 
Připojte záporný pól napájení a stínící vodič nejkratší možnou cestou k jedinému společnému 
zemnícímu bodu celé instalace podle obr. 7. Přesvědčete se, že stejnosměrný odpor mezi zem-
nícím bodem a zemí celého systému je max. 50 Ω. Referenčním ideálem zemnícího bodu je 
samostatná zemnící tyč, avšak je možno použít i nejbližší dobře uzemněnou kovovou část 
vodovodního řádu nebo kovový stavební prvek. 
 
Možnému vzniku zemních smyček zabráníte důsledným připojováním záporného pólu napá-
jení a stínění do jediného společného bodu. Připojení k různým zemnícím bodům může vést 
ke vzniku zemních smyček. Ty bývají příčinou rušivých signálu, zmenšení čtecího dosahu, 
nespolehlivého přenosu dat nebo úplné ztráty komunikace se čtečkou. 
Při instalaci více čteček připojte všechny k jedinému zemnícímu bodu. 
 
 
 
 
2.2.2  Připojení čtečky k návaznému zařízení 
 

Obr. 8 ilustruje možné způsoby připojení čteček s různými typy výstupů (různými formáty 
výstupních dat) k návazným zařízením (řídícím jednotkám). 

Obr. 8  Způsoby připojení čteček k návaznému zařízení 
 
Při připojování dbejte následujících pokynů: 
 

• systém musí mít jediný zemnící bod 
• nepřipojujte stínění přídavného kabelu ke kabelu čtečky  (viz obr. 8) 
• při použití výstupu s otevřeným kolektorem si u dodavatele zařízení ověřte maxi-

mální délku a typ použitých kabelů 
• schémata zapojení vnitřních obvodů vstupů a výstupů čteček jsou uvedena na obr. 9 
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Obr. 9  Schéma zapojení obvodů vstupu a výstupů čteček 
 
3.0  Provoz 
 
Po připojení k napájecímu napětí provede čtečka autotest vnitřní elektroniky. Proběhne-li 
v pořádku, oranžová LED zabliká a čtečka dvakrát pípne. Čtečka je ve nyní stavu READY - 
připravena k práci.  Nyní můžete přiložit běžnou identifikační nebo konfigurační kartu.  
 
 
3.1  Čtení karet 
 
Pro dosažení maximálního čtecího dosahu přikládejte kartu ke čtečce tak, jak je naznačeno na 
obr.10. Kartu držte paralelně s čelem čtečky a pomalu ji přibližujte dokud se neozve pípnutí 
spolu s bliknutím LED. To indikuje úspěšné přečtení karty a přenos dat do návazného zařízení 
(řídicí jednotky). Pokud chcete, aby karta byla přečtena znovu, oddalte ji od čtečky z dosahu 
čtecího pole a opět přibližte. Při běžném provozu můžete kartu ke čtečce přikládat v libovolné 
poloze, i když za cenu mírného snížení čtecího dosahu. 

Obr. 10  Přikládání karty 
 
 
 
3.2  Výstup dat 
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Obě čtečky, ASR-603 i ASR-605, mohou data (identifikační čísla karet) návaznému zařízení 
předávat buď ve formátu Wiegand nebo formátu ABA track II. Pro podrobnější informace o 
uvedených formátech prosím kontaktujte dodavatele zařízení.  
 
 
3.3  QuickFlash (probliknutí) 
 
Pokud je ke čtečce přiložena platná karta (a není deaktivována funkce QuickFlash), LED in-
dikátor blikne a bzučák vydá tón dlouhý 70 ÷ 100 ms. Tím je uživateli potvrzeno úspěšné 
přečtení karty a odeslání dat do návazného zařízení (řídicí jednotky). Ovládání bzučáku a 
LED indikátoru přebírá po 100 ms řídicí jednotka.  
 
 
3.4  SelfTest (autotest) 
 
Čtečka má vestavěnu diagnostickou rutinu – autotest – pro kontrolu správné funkce a prů-
chodnosti datových linek po zapnutí. Po připojení čtečky k napájecímu napětí se ozvou dva 
tóny a LED dvakrát blikne jako potvrzení, že proběhl autotest a čtečka pracuje správně. Po-
kud diagnostická rutina zjistí během autotestu u některého z důležitých obvodů chybu, začne 
čtečka vydávat „cvrlikavý“ tón. 
 
 
3.5  Kontrola přijímaných dat v řídicí jednotce 
 
Pro ověření, zda jsou datové vodiče průchodné a zda tedy návazné zařízení může data ze 
čtečky číst, uveďte čtečku do režimu testování vedení přiložením servisní karty „SelfTest“ 
(objednací kód Indala 07257-001). Čtečka odpoví akustickým signálem a střídavým blikáním 
všech tří barev. V tomto režimu zůstane až do odpojení a opětovného připojení napájecího 
napětí nebo nového přiložení servisní karty „SelfTest“. Během režimu testování vedení gene-
ruje čtečka na datových linkách obdélníkový signál o frekvenci 1 Hz, jehož přítomnost je 
možno na vstupu návazného zařízení ověřit pomocí voltmetru. Pokud se impulzy na tomto 
vstupu neobjeví, jsou datové vodiče buď přerušeny nebo zkratovány. Pokud na vstupu signál 
přítomen je, ale řídicí jednotka data přesto nepřijímá, může být příčinou nesprávné připojení 
datových vodičů, chybné nastavení návazného zařízení nebo jeho porucha.  
 
 
3.6  Ovládací prvky a indikátory 
 
3.6.1  Připojení k návaznému zařízení s jednovodičovým ovládáním LED 

(pro formát Wiegand a ABA track II) 
 

• U této konfigurace neexistuje stav se zhasnutou LED. Ta svítí červeně, pokud je 
hnědý vodič na úrovni log. 1 (napětí ≥ 2,2 Vss, příp. vodič není připojen).  

• Připojením hnědého vodiče na úroveň log. 0 (0 V) se barva LED změní na zelenou. 
• Buzením hnědého vodiče střídavě log.0 a log. 1 s frekvencí 100 Hz ÷ 1 kHz a stří-

dou 50% se rozsvítí oranžová LED. 
• Připojením modrého vodiče na log. 0 se aktivuje bzučák. 

 
3.6.2  Připojení k návaznému zařízení s dvouvodičovým ovládáním LED 

(pro formát Wiegand) 
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• LED nesvítí, pokud jsou oba vodiče – hnědý i oranžový – na úrovni log. 1 (napětí ≥ 
2,2 Vss, příp. nejsou připojeny vůbec).  

• Připojením hnědého vodiče na log. 0 (0 V) se rozsvítí červená LED. 
• Připojením oranžového vodiče na log. 0 se rozsvítí zelená LED. 
• Připojením obou vodičů – hnědého i oranžového – současně na log. 0 se rozsvítí 

oranžová LED. 
• Připojením modrého vodiče na log. 0 se aktivuje bzučák. 

 
3.6.3  Konfigurační karty 
 

3.6.3.1  Jedno- a dvouvodičové ovládání LED (Single- and Dual-Line LED Control) 
 
Tato konfigurační karta (objednací kód Indala 07260-001) přepíná u čtečky způsob ovládání 
LED indikátoru mezi jedno- a dvouvodičovým. Ozve-li se po přiložení této karty jedno pípnu-
tí, je čtečka nastavena na ovládaní LED pomocí jednoho vodiče. Ozvou-li se pípnutí dvě, je 
nastaveno ovládání dvouvodičové. 
 

3.6.3.2  Zapnutí/vypnutí akustického potvrzení přečtení karty (QuickFlash  Beep 
Enable/Disable) 

 
Tato konfigurační karta (objednací kód Indala 07259-001) povoluje/zakazuje u čtečky auto-
matické potvrzovací pípnutí po přečtení libovolné karty. Ozve-li se po přiložení této karty 
jedno pípnutí, je volba akustického potvrzení zapnuta (pípnutí je povoleno). Ozvou-li se píp-
nutí dvě, je volba vypnuta (pípnutí je zakázáno).  
 

3.6.3.3  Zapnutí/vypnutí bliknutí LED při přečtení karty (QuickFlash LED Enable / Di-
sable) 

 
Tato konfigurační karta (objednací kód Indala 07258-001) povoluje/zakazuje u čtečky auto-
matické bliknutí LED indikátoru jako potvrzení správného přečtení libovolné karty. Ozve-li 
se po přiložení této karty jedno pípnutí, je probliknutí LED povoleno. Ozvou-li se pípnutí dvě, 
je zakázáno. 
 

3.6.3.4  Povolení/zakázání funkce SelfTest (SelfTest Card) 
 
Tato konfigurační karta (objednací kód Indala 07257-001) povoluje/zakazuje režim SelfTest. 
První přiložení karty režim povoluje, další přiložení jej zakáže.  
 

3.6.3.5  Povolení/zakázání funkce elektronického tamperu  (WatchDog Ena-
ble/Disable Card) 

 
Tato konfigurační karta (objednací kód Indala 07508-001) povoluje, resp. zakazuje funkci 
WatchDog (průběžná kontrola funkce a připojení čtečky). Ozve-li se po přiložení karty jedno 
pípnutí, je WatchDog povolen. Ozvou-li se pípnutí dvě, je zakázán. Pokud je WatchDog po-
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volen, vysílá čtečka přibližně každou minutu do návazného zařízení osmibitovou sekvenci 
„10101010“ („AA“ hexadecimálně).  

 
 
4.0  Odstraňování závad 
 
Pokud je čtečka nainstalována podle návodu a přesto se nechová podle očekávání, zodpovězte 
nejprve tyto otázky a formulář faxem odešlete na číslo 05/4321 6117-8 
 

Fax  
Od: _____________________________            Komu:   Oddělení technické podpory 
Tel.: ____________________________ Model:                          ASR-603/605                 
Fax: ____________________________ Fax:                               05/4321 6118 
Sér. číslo: ________________________ Datum: _________________________ 
  
   
Čtečka nereaguje    
1.  Je čtečka připojena podle pokynů? o Ano o Ne 
2.  Je použit odpovídající napájecí zdroj? o Ano o Ne 
3.  Je správně nastaveno výstupní napětí zdroje? o Ano, ____ V o Ne 
4.  Je správně nastaven proud zdroje? o Ano, ____ mA o Ne 
5.  Délka kabelu mezi napájecím zdrojem a čtečkou:             ____ m  
6.  Odpovídá typ kabelu doporučení návodu? o Ano o Ne 
   
Krátký čtecí dosah   
1.  Je čtečka připojena podle pokynů? o Ano o Ne 
2.  Odpovídá zemnění pokynům? o Ano o Ne 
3.  Je stínění kabelu připojeno podle pokynů? o Ano o Ne 
4.  Je použit odpovídající napájecí zdroj? o Ano o Ne 
5.  Je správně nastaveno výstupní napětí zdroje? o Ano, ____ V o Ne 
6.  Je správně nastaven proud zdroje? o Ano, ____ mA o Ne 
7.  Je v blízkosti čtečky umístěn zdroj el.mag. pole (monitor)? o Ano, ____ m o Ne 
8.  Je karta přikládána podle pokynů? o Ano o Ne 
9.  Typ karty:  _____________  
   
Chybná nebo žádná data na návazném zařízení   
1.  Provede čtečka po zapnutí SelfTest? o Ano o Ne 
2.  Reaguje čtečka na přiložení karty bliknutím/pípnutím? o Ano o Ne 
3.  Pokud jste na otázky 1 a 2 odpověděli kladně, uveďte čtečku 

do režimu testování vedení (popsáno v kapitole 3.5).  
  

4.  Je čtečka připojena podle pokynů? o Ano o Ne 
5.  Odpovídá zemnění pokynům? o Ano o Ne 
6.  Je stínění kabelu připojeno podle pokynů? o Ano o Ne 
7.  Je v blízkosti čtečky umístěn zdroj el.mag. pole (monitor)? o Ano, ____ m o Ne 
8.  Je karta přikládána podle pokynů? o Ano o Ne 
9.  Formát čtečky:  ____________  
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5.0  Další informace 
 
 
5.1  Parametry 
 
 
 
  
• Napájecí napětí 4 ÷ 16 Vss 
• Proudový odběr / příkon 

- typický, klidový na nekovovém podkladu 
 

- maximální, na kovovém podkladu při přiložení   
karty 

 
Vin =  5 Vss      86 mA     0,43 W 
Vin = 12 Vss     65 mA     0,78 W 
 
 4 Vss ≤ Vin ≤ 16 Vss   100 mA  
                           0,4 ÷ 1,6 W 

• Napájecí zdroj doporučen lineární typ (ne spínaný) 
• Čtecí dosah 

- s kartou ASC-121T LifeTime  
- s transpondérem ASK-116T  
- s kartou AVC-132 Image100 

 
max. 12,7 cm  
max. 7,6 cm 
max. 10,2 cm 

• Pracovní frekvence 
- budiče 
- přijímače 

 
125 kHz 
62,5 kHz 

• Rozsah pracovních teplot -35°C ÷ 65°C 
• Barva černá a béžová 
• Materiál ABS plast odolný proti UV záření 
• Hmotnost 142 g 
• Rozměry (V×Š×H) 

- ASR-603 
- ASR-605 

 
11,42 × 4,37 × 2,16 cm 
11,42 × 7,59 × 2,16 cm 

• Výstupní formáty Wiegand, ABA track II 
  
 
 
Čtecí dosah je zaručen v prostředí bez výskytu elektromag. rušení, pokud je karta přiložena 
paralelně s čelem čtečky a za splnění podmínky, že čtečka je nainstalována v souladu s dopo-
ručením výrobce. Při montáži na kovový podklad se čtecí dosah mírně snižuje. Napájecí 
zdroj, čtečka i návazné zařízení musí být připojeny ke společnému zemnícímu bodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  Nákres rozměrů 
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Obr. 11  Nákres rozměrů čtečky ASR-603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 17 - 

 

 
 
 

Obr. 12  Nákres rozměrů čtečky ASR-605 
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Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod@adi-olympo.cz 
 
www.adi-olympo.cz 

Pištěkova 782  
149 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha@adi-olympo.cz 

 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava@adi-olympo.cz 

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.
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