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Charakterystyka ogólna

Czytnik CZM 503/ MM-Z51 umożliwia odczyt numerów UID kart zbliżeniowych
typu Mifare oraz odczyt kodu ATR kart chipowych.

Przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu wykorzystujących 
karty zbliżeniowe typu Mifare oraz w miejscach, do których dostęp możliwy 
jest przy użyciu karty chipowej dowolnego typu.

Komunikacja czytnika z kontrolerem Z51/bank realizowana jest przez 
interfejs RS-485.

Czytnik może być montowany w strefach nieogrzewanych, w tym również na 
zewnątrz budynków. Aby zapewnić prawidłową pracę czytnika wyposażony 
jest on w element grzejny i termostat.

Czytnik w wersji do montażu na zewnątrz (wersje CZM-503/MM-Z51/L/z i 
CZM-503/MM-Z51/P/z) posiada także uszczelkę.

Czytnik występuje w wersji z gniazdem karty stykowej z lewej strony (wersja 
CZM 503/MM-Z51/L/z) oraz z gniazdem dostępnym z prawej strony (wersja 
CZM-503/MM-Z51/P/z).

Cechy podstawowe:

 odczyt numeru UID kart typu Mifare

 odczyt typu i sprawdzenie obecności karty stykowej

 interfejs RS485 z dedykowanym protokołem transmisji

 trzy sygnalizacyjne diody LED (zielona, żółta, niebieska)

 sygnał dźwiękowy (buzer)
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Odczyt karty zbliżeniowej
Odczyt karty następuje po zbliżeniu jej równolegle do płaszczyzny czytnika w 
pobliżu jego środka.

Obecność karty w polu czytnika jest sygnalizowana poprzez szybkie miganie 
żółtej niebieskiej.

Odczyt karty stykowej (chipowej)
Odczyt karty następuje po włożeniu jej do gniazda karty umieszczonego z 
lewej lub prawej strony czytnika.

Po odczytaniu karty czytnik przez miganie niebieskiej diody i piśnięcie 
brzęczykiem sygnalizuje prawidłowy odczyt i konieczność wyjęcia karty z 
czytnika. 

Czytnik nie odczytuje zawartości karty.

Czytnik nie identyfikuje konkretnej karty, ale jedynie sprawdza poprawność 
jej działania przez sprawdzenie poprawności odpowiedzi na rozkaz restartu 
przesłanego do procesora karty (komenda ATR).

Sygnalizacja stanu diodami LED
Czytnik wyposażony jest w trzy diody LED:

 zieloną - informującą o uzyskaniu dostępu (otwarciu drzwi do 
pomieszczenia bankomatu)

 żółtą - informującą o braku dostępu do pomieszczenia bankomatu (stan 
blokady, ponieważ inny klient korzysta z bankomatu)

 niebieską – informującą o prawidłowym zasilaniu i odczycie karty 
zbliżeniowej lub stykowej

Dioda niebieska informuje również o konieczności wyjęcia karty stykowej po 
prawidłowym odczycie.

Jednoczesne zaświecenie diod zielonej i żółtej informuje o poprawnym 
wykonaniu polecenia dodania karty serwisowej (funkcja dostępna dla 
instalatora z poziomu programu do konfiguracji kontrolera Z51/bank).
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Parametry techniczne

Napięcie zasilania 9...18VDC

Średni pobór prądu 45mA @ 12V – stan normalny

270mA @ 12V – włączony grzejnik

Obsługiwane karty karty Mifare z interfejsem RF ISO14443A:

Mifare Ultralight

Mifare Classic 1K oraz 4K

Mifare DESFire

Mifare DESFire EV1

Zasięg odczytu do 5 cm (zależny od typu karty i jej ułożenia)

Interfejs komunikacyjny RS485 (protokół dedykowany)

Stopień ochrony IP40 dla wersji bez uszczelki

IP4X dla wersji z uszczelką (odporne na warunki 
atmosferyczne)

Wejścia ogólnego 
przeznaczenia

kontrola zwarcia do masy + podciąg 10kohm do 
+12V

Wyjście przekaźnikowe Nie wykorzystywane

Wymiary 51mm x 176,6mm x 28,
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Podłączenie czytnika
W celu otwarcia obudowy należy wykręcić znajdujący się w jej dolnej części 
wkręt stożkowy B2.5x6, lekko podważyć pokrywę obudowy od dołu i wysunąć 
ją do góry uważając by nie wyłamać znajdującego się w jej górnej części 
zatrzasku.

Zasila nie
Czytnik zasilany jest napięciem 12V DC (9..18V).
Minus zasilania podłączamy do zacisku oznaczonego GND złącza J1.
Plus zasilania podłączamy do zacisku oznaczonego +12V złącza J1.
Połączenia należy wykonać przewodem odpowiednim do poboru prądu 
czytnika.

Interfejs komunikacyjn y
Czytnik podłącza się do kontrolera Z51/bank przez zaciski A i B złącza J1. 
(zaciski w kontrolerze oznaczone w ten sam sposób).
Połączenie należy wykonać skrętką komputerową.
Zaleca się stosowanie skrętki ekranowanej. Ekran należy podłączyć do zacisku
GND.
W małych instalacjach (do ok. 50m) nie jest wymagane stosowanie 
terminatora.
W większych instalacjach oraz w przypadku dużego poziomu zakłóceń należy 
połączenia wykonać w postaci magistrali zaterminowanej rezystorami 120ohm
po obu końcach.

Wyjście przekaźnikowe
Nie jest wykorzystywane przy współpracy z kontrolerem Z51/bank
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Ustawienia czytnika
Po otwarciu obudowy czytnika dostępne są zaciski umożliwiające podłączenie 
zasilania, transmisji, wejść oraz wyjścia przekaźnikowego. Dodatkowo pod 
pokrywą znajduje się przełącznik pozwalający na zmianę niektórych 
parametrów.

Przeznaczenie poszczególnych pozycji przełącznika przedstawione jest w 
poniższej tabeli.

Pozycje Znaczenie Uwagi

1 -

2 Włączenie funkcji 
podgrzewania w niskich 
temperaturach:

0 – funkcja wyłączona

1 – funkcja załączona

Załączenie funkcji 
powoduje włączenie 
grzania przy 
temperaturze poniżej 11 
st.C oraz wyłączenie po 
przekroczeniu 14 st.C.

3 Ustawienie trybu 
(kolejności) przesyłania 
bajtów kodu karty Mifare

OFF – tryb NORMAL

ON – tryb REVERSE

Zmiana możliwa w 
trakcie działania czytnika

4 Załączenie diody 
kontrolnej wskazującej 
prawidłowe zasilanie

OFF – dioda zgaszona

ON – dioda zapalona

Dioda służy jedynie jako 
pomoc w sytuacji braku 
działania czytnika 
pozwalając skontrolować 
poprawność podłączenia 
zasilania
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Instalacja mechaniczna czytnika

W celu otwarcia obudowy należy wykręcić znajdujący się w jej dolnej 
części wkręt stożkowy B2.9x6, lekko podważyć pokrywę obudowy od dołu i 
wysunąć ją do góry uważając by nie wyłamać znajdującego się w jej górnej 
części zatrzasku. Montaż podstawy obudowy do ściany należy wykonać 
wykorzystując otwory montażowe przedstawione na Rys. 1 oraz wkręty 
dostosowane do materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażu. 
Przed przykręceniem podstawy należy sprawdzić, czy sprężynka styku 
sabotażowego jest umieszczona w swoim gnieździe. 
Przewody podłączeniowe należy wprowadzić do czytnika wykorzystując otwór 
przepustowy.

Jeśli czytnik ma być zamontowany na zewnątrz należy bezwzględnie 
pamiętać o zainstalowaniu uszczelek!. 
Uszczelka zewnętrzna o średnicy 2.5-3mm montowana jest we wgłębieniu od 
spodu podstawy obudowy. Uszczelka zabezpiecza otwory montażowe i 
przepust kablowy przed warunkami atmosferycznymi i przyjmuje po włożeniu 
kształt odwróconej litery „U”. Należy włożyć ją według Rys. 1. 
Powierzchnia styku podstawy obudowy z miejscem zamocowania powinna być
czysta, równa i jednolita, tak aby po dokręceniu pokrywy uszczelka spełniała 
swoje zadanie. 

Jeżeli powierzchnia jest nierówna lub porowata zaleca się stosowanie
zamiast uszczelki (lub jako uzupełnienie) silikonu odpornego na 
warunki atmosferyczne! 
Należy nanieść odpowiednią ilość w miejsce uszczelki „U” tak aby z dołu 
urządzenia została wolna przestrzeń bez silikonu, Rys. 1. 
Powierzchnie przed położeniem silikonu powinny być oczyszczone i 
odtłuszczone a ilość silikonu po przykręceniu obudowy powinna gwarantować 
jej szczelność. Każdorazowo po demontażu dolnej części obudowy z podłoża, 
należy stary silikon dokładnie usunąć, oczyścić powierzchnie i nanieść nową 
warstwę silikonu.

Kolejna uszczelka, wewnętrzna o średnicy 1mm uszczelnia dolną podstawę z 
górną częścią obudowy, po jej skręceniu.  
Wkładana jest we wnękę w obudowie według Rys. 1a, tak aby na dole 
urządzenia została wolna przestrzeń bez uszczelki.
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Rys.1  Widok podstawy obudowy z zewnątrz
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Rys.1a  Widok górnej części obudowy od środka
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