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     ТОВ «Кард-Системс» 

КОНТРОЛЕР ДОСТУПУ АВТОНОМНИЙ КДА-01 
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 30968876.107.005.00 РЕ 
1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ 
1.1 Контролер доступу автономний КДА-01 (далі по тексту - контролер),  при-

значений для керування точкою доступу в виділене приміщення. Контролер має 
в своєму складі безконтактний зчитувач, за допомогою якого має можливість 
«зчитати» інформацію (код) з перепустки що піднесено на відповідну відстань. У 
якості перепусток контролер працює з безконтактними пластиковими картками 
формату EM-marine 125кГц. 

1.2 Критерієм дійсності перепустки  (дозволу доступу) є наявність  кода карт-
ки в пам'яті контролера. Занесення кодів карток в пам'ять контролера проводить-
ся в процесі процедури запису карток. 

1.3 Контролер розрахований на безперервну цілодобову роботу в закритих 
приміщеннях. 

 
2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
2.1 Напруга живлення постійного струму від 7 до 14 В (номінальна 12 В). 
2.2 Струм споживання не більше 90 мА. 
2.3  Дальність зчитування картки за монтажу на неметалевій основі при но-

мінальному значенні напруги живлення не менше 8 см. 
2.4 Дальність зчитування картки за монтажу на металевій основі при номіна-

льному значенні напруги живлення не менше 6 см.  
2.5 Габаритні розміри контролера не більше 90х85х20 мм.  
2.6 Максимальна кількість карток користувачів  - 500. 
2.7 Кількість «майстер-карток» - 1.  
2.8 Час затримки виключення реле ЗАМОК від 0,2 до 10 с. 
2.9 Час включення реле СИРЕНА від 30 до 40 с.  
2.10 Максимальна потужність реле  30 Вт. 
2.11 Максимальний струм реле не менше 1А.  
2.12 Максимальна напруга реле не менше 125 В (змінна) та 110 В (постійна). 
2.13 Контролери є стійкими до впливу: 

- температури зовнішньої середи від 5 до 40 °С; 
- відносної вологості до 98 % при 35 оС . 

2.14 Ступінь захисту оболонки - IР 40 відповідно до ГОСТ 14254-96. 
2.15 Маса контролера не більше 0,1 кг.  
2.16 Середнє напрацювання на відмову в черговому стані не менше 40000 г.  
2.17 Середній термін служби не менше 10 років. 
 
3 КОМПЛЕКТНІСТЬ 
Комплект поставки контролера наведений в таблиці 1 
Таблиця 1 

Найменування виробу,  
документ 

Позначення виробу,  
Документа 

Кіл. 
 

Примітка 
 

 КДА-01 30968876.107.005.00 1  
 Керівництво з експлуатації 30968876.107.005.00 РЭ 1  
 Шуруп *** 2 
 Дюбель ** 2 

Комплектується в 
ЗМП 

 

4 БУДОВА І ПРИНЦИП ДІЇ 
4.1 Конструктивно контролер виконаний в пластмасовому корпусі. Загальний 

вигляд і габаритні розміри контролера наведено на рисунку 1. 
4.2 В корпусі встановлений модуль електронний. Зовнішній вигляд, план 

розташування компонентів і контрольних виходів на друкованій платі електро-
нного модулю та схема підключення контролера наведено на рисунку 2. 

4.3 Контролер має наступні стани та відповідну індикацію  
4.3.1 Черговий стан 
Короткі помаранчеві спалахи і відсутність звукової індикації. У цьому стані 

картки що зчитані перевіряються на дозвіл доступу, відпрацьовуються датчик 
відкриття дверей і кнопка відкриття дверей. Можливі переходи у всі наступні ста-
ни, окрім станів стирання пам'яті, запису майстер картки. 

4.3.2 Стан дозволу проходу 
Індикація зеленого кольору не менше 3с і не більш встановленого часу 

спрацьовування реле ЗАМОК, короткий звуковий сигнал. Включено реле ЗАМОК 
на встановлений час, блокується включення реле СИРЕНА на 10 с. Можливий 
перехід лише в черговий стан. Розмикання контакту дверей призводить до ви-
ключення реле ЗАМОК і переходу в стан чекання закриття дверей. 

4.3.3 Стан заборони проходу 
Індикація червоного кольору не більш 3с, три короткі звукові сигнали. Вимк-

нене реле ЗАМОК. Можливий перехід лише в черговий стан. 
4.3.4 Стан чекання закриття дверей 
Часті зелені спалахи індикатора протягом 10-15 с або до закриття дверей. 
4.3.5 Стан незакритих дверей 
Часті червоні спалахи індикатора до закриття дверей. Перші 30 с включено 

реле СИРЕНА. 
4.3.6 Стан запису майстер картки (відповідає заводським установкам) 
Індикація помаранчевого кольору, один тривалий звуковий сигнал. Можли-

вий перехід лише в черговий стан.  
4.3.7 Стан майстер-картки 
Червоно-зелене поперемінне свічення індикатора, два короткі звукові сигна-

ли. Можливий перехід в стан індикації видалення картки, індикації стирання карт-
ки, в стан індикації помилки і в черговий стан. 

4.3.8 Стан індикації видалення картки 
Індикація червоного кольору не більш 3 с, три короткі звукові сигнали. Мож-

ливий перехід в черговий стан. 
4.3.9 Стан індикації запису картки 
Індикація зеленого кольору не більш 3 с, один короткий звуковий сигнал. 

Можливий перехід в черговий стан і в стан індикації помилки. 
4.3.10 Стан індикації помилки  
Три червоні спалахи індикатора, три короткі звукові сигнали. Можливий пе-

рехід в черговий стан. 
 

4.4 Встановлення робочих режимів проводяться за допомогою перемикачів 
відповідно до призначення джамперів, і потенціометра R10:  

J1 – очищення списку карток-перепусток і «майстер-карти» (див. 4.5) 
J2 – дозвіл роботи кнопки відкриття дверей. (Для роботи кнопки має бути у 

встановлений в положення 2-3). 
J3 – дозвіл роботи звукової індикації. (Для дозволу роботи має бути встано-

влений). 
R10 – регулювання часу затримки виключення реле ЗАМОК. 

Якщо дверний датчик не використовується, замість нього на клемному з'єднувачі 
необхідно встановити перемичку, що замикає клеми підключення дверного кон-
такту.  

4.5 Запис і видалення карток  в пам'яті контролера відбувається за допомо-
гою «майстер-картки». Спочатку треба зчитати «майстер-картку», потім картку, 
яку необхідно видалити або записати. Тобто, в черговому стані, необхідно підне-
сти  «майстер-картку» до контролеру для зчитування. Успішне завершення про-
цедури зчитування - два короткі звукові сигнали і тривалий змінний (черво-
ний/зелений) колір індикатора до читання картки що записується або видаляєть-
ся, але не більше 10 с. 

Запис картки в пам'ять підтверджується зеленим кольором індикатора і ко-
ротким одиночний звуковим сигналом. 

Після видалення картки – червоний колір індикатора і три короткі звукові сиг-
нали. 

Повторне читання «майстер-картки» під час тривалого поперемінного (чер-
воного/зеленого) кольору індикатора  приведе до переходу в черговий стан.  

Для видалення всіх кодів (у тому числі і майстер-карти)  вимкніть живлення 
контролера, встановіть джампер J1, включіть живлення контролера. Червоний 
колір індикатора відображатиме стирання пам'яті. Після закінчення стирання жо-
вто-зелене мигання повідомить про те, що пам'ять успішно очищена і можна зні-
мати джампер. Після зняття джампера контролер перейде в стан запису «майс-
тер-картки» з постійною індикацією помаранчевого кольору і тривалим звуковим 
сигналом. Картка, яка буде зчитана в цей час стане «майстер-карткою». Після 
запису «майстер-карти» контролер перейде в черговий стан.  
 При вмиканні контролер переходить в черговий стан. При першому вмиканні 
контролер переходить в  на заводські установки тобто в стан запису майстер ка-
ртки. Після виключення і подальшого включення контролер перейде в стан запи-
су «майстер-картки» і буде в ньому знаходитися до читання карти, яка стане 
«майстер-карткою». 
 Якщо при запису картки-перепустки в пам'яті контролера не виявилося віль-
ного місця (500 карток вже зафіксовані), то контролер перейде в стан індикації 
помилки – три червоні спалахи і три короткі звукові сигнали. Після чого знов 
включиться черговий стан. 

4.6 Для спроби доступу в зону що контролюється необхідно піднести картку-
перепустку на відповідну відстань до контролера що знаходиться в черговому 
стані. 

4.7 Після зчитування картки, яку контролер визнає дійсною, він переходить в  
стан дозволу проходу. На час пошуку картки в пам'яті контролера індикатор сві-
титься постійним помаранчевим кольором. 

4.8 Відчинення дверей (розмикання контакту дверей) приводить до переходу 
контролера в стан чекання закриття дверей.  

4.9 Якщо двері не закрито в період встановленого часу роботи реле ЗАМОК, 
контролер переходить до стану незакритих дверей. 

4.10 Натискання кнопки відкриття дверей (замикання контактів) в черговому 
стані  призводить до переходу контролера в стан дозволу проходу аналогічно ка-
ртці, що дійсна. 

4.11 Якщо після зчитування картки, контролер визнає її недійсною, він пере-
ходить в стан заборони проходу не більше ніж на 3 с та повертається в черговий 
стан. 

4.12  Якщо в черговому стані двері було відкрито не санкціоновано контро-
лером  (контакти дверей розімкнені) включиться реле СИРЕНА на 30 с або до 
замикання контактів  дверей. Якщо в подальшому дверні контакти будуть за-
мкнуті і потім знов розімкнені, то цикл включення реле СИРЕНА повториться. 
Якщо датчик дверей не використовується, реле СИРЕНА не включатиметься. 
 

 
 

 
Рис. 1  Загальний вигляд контролера 



 
 
 
5 ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ 
5.1 За способом захисту людини від ураження електричним струмом контро-

лер відповідає класу III згідно ГОСТ 12.2.007.0-75. Живлення контролера здійс-
нюється напругою, що виключає небезпеку ураження електричним струмом. 

5.2 При установці, підготовці до роботи і експлуатації контролера слід керу-
ватися  «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ДНАОП 0.00-1-21-98) та «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТБ). 

5.3 Підключення дротів, а також усунення несправностей в колах, що  приєд-
нані до контролера слід проводити в знеструмленому стані. 

 
6 РОЗМІЩЕННЯ, ПОРЯДОК УСТАНОВКИ І МОНТАЖ 
6.1 Контролер має використовуватися  в приміщенні, де забезпечені відпові-

дні умови експлуатації.  
6.2 Провести зовнішній огляд контролера, переконатися в відсутності види-

мих механічних пошкоджень. 
6.3 Контролер має бути розміщений на стіні або іншій вертикальній поверхні 

на висоті, зручній для експлуатації і обслуговування. 
6.4 В місці установки контролера зробіть розмітку під два отвори для кріп-

лення контролера по шаблону корпуса контролера. Зробіть отвори і при необхід-
ності використайте дюбелі з комплекту. 

6.5 Встановіть необхідні режими  роботи за допомогою джамперів 
6.6 Встановіть потенціометр R10 в положення що відповідає мінімальному 

часу затримки виключення реле ЗАМОК (крайнє положення проти часової стріл-
ки).  

6.7 Якщо датчик дверей не використовується, встановіть перемичку на кле-
мному з'єднувачі, що замикає клеми підключення дверного контакту.  

6.8 Підключіть контролер до зовнішніх кіл відповідно до рис.2 
 

7 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
7.1 Включіть джерело живлення 
7.2 Здійсніть запис карток  в пам'ять контролера відповідно до процедури 4.5 
7.3 Перевірте працездатність контролера у всіх станах роботи відповідно до 

4.6 – 4.12 
7.4 За допомогою потенціометра R10 встановіть необхідний час замикання 

реле ЗАМОК.   
7.5 Закріпіть контролер на місці установки за допомогою шурупів з комплекту 
 
8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
8.1 Перевірка технічного стану контролера для визначення його придатності 

для подальшого використання повинна проводиться за планом регламентних 
робіт не рідше одного разу на рік. 

8.2 Технічне обслуговування в процесі експлуатації контролера складається 
з очищення контролера від пилу і перевірки працездатності у всіх станах роботи 
відповідно до 4.6 – 4.12 

8.3 Перевірка працездатності контролера проводиться також після: 
- проведення ремонтно-будівельних робіт в приміщенні, де встановлено кон-

тролер; 
- ремонту або відновлювальних робіт компонентів проходу що працюють з  

контролером 
 
9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
9.1 Виробник гарантує відповідність контролера технічним вимогам при до-

триманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації. 
9.2 Гарантійний термін експлуатації – 18 місяців з дня введення контролера 

в експлуатацію. 
9.3 У гарантійний термін експлуатації не входить час зберігання на складі і 

знаходження в дорозі протягом 12 місяців. 
9.4 При знаходженні контролера на складі споживача більше зазначеного 

терміну, гарантійний термін зменшується на відповідну величину. 
 
 

10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 
10.1 В разі виявлення невідповідності контролера  технічним вимогам або 

виходу з ладу в гарантійний період, контролер повертається підприємству-
виробникові з вказівкою: часу  зберігання (у випадку, якщо контролер не був в 
експлуатації); загальної кількості годин роботи; основних даних режиму експлуа-
тації; причини зняття з експлуатації або зберігання. 

10.2 Ремонт або заміна контролера протягом гарантійного терміну експлуа-
тації проводиться підприємством-виробником при дотриманні споживачем умов, 
вказаних в 9.1. 

Гарантійне обслуговування виробляє ТОВ «Кард-Системс» за адресою:  
Україна, 01033, м. Київ, проспект Перемоги,123  Тел./факс: (044) 284-0-888  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.  План розташування компонентів на друкованій платі електронного 
модулю та схема підключень контролеру 
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11 ВІДОМОСТІ ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
Контролер доступу автономний  КДА-01 заводський № __________ введений 

в експлуатацію «____» _____________ 200___ року. 

МП 

Відповідальний за введення в експлуатацію 
 
 

________________________________________ 
(Ф. І. Б.) 

 
 

__________________ __________________ 
особистий підпис 

 
рік, місяць, число 

 

 
12 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
12.1 Контролер транспортуються в упаковці підприємства-виробника заліз-

ничним і автомобільним транспортом при температурі від мінус 30 до 50 оС  і від-
носній вологості повітря 95 % при температурі 35 оС згідно ГОСТ 15150-69. 

12.2 Умови транспортування контролера в частині дії механічних чинників 
згідно ГОСТ 12997-84. 

12.3 Контролер зберігати в транспортній тарі в закритих приміщеннях при 
температурі навколишнього повітря від 1  до 50 оС і відносній вологості повітря  
80 % при температурі 25 оС  згідно ГОСТ 15150-69. 

12.4 Транспортувати і зберігати контролери в упаковці в положенні, що ви-
значається позначкою «Верх» згідно ГОСТ 14192-96. 

Відомості про зберігання вносяться до таблиці 3. 
Таблиця 3 

Дата  
приймання на 
зберігання 

Дата  
зняття зі   
зберігання 

Умови 
зберігання 
 

Вид збері-
гання 
 

Примітка 
 

     
     
     
     

 
13 ВІДОМОСТІ ПРО УПАКОВКУ 
Контролер доступу автономний  КДА-01 заводський № ________  упакований 

ТОВ «Кард-Системс» згідно з вимогами, передбаченими діючою технічною доку-
ментацію. 

______________________ _____________________ __________________________ 
посада 
 

особистий підпис 
 

розшифровка підпису 
 

   
_____________________________ 
рік, місяць, число 
 

 
14 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ 
Контролер доступу автономний  КДА-01 заводський №_______ визнаний 

придатним для експлуатації. 
ОТК 

 МП 

 
 
 
 
 

 
15 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ 
Контролери не представляють небезпеку для життя, здоров'я людей і до-

вкілля. Після закінчення терміну служби, їх утилізація проводиться без вживання 
спеціальних заходів захисту довкілля. 

 
16 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
Система Управління Якістю ТОВ «Кард-Системс» сертифікована в Системі 

сертифікації УКРСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000, 
IDT)  

       
  

_____________________ __________________________ 
особистий підпис 
 

розшифровка підпису 
 

 
_____________________ 
рік, місяць, число 
 

Сертифікат  № UA 2.033.01508-05
     


