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Czytnik pastylek DALLAS jest 
urządzeniem służącym do 
odczytu unikatowego kodu 
pastylki. Współpracuje z 
ekspanderem czytników 
pastylek DALLAS CA-64 DR. 
Może być wykorzystywany 
przy realizacji funkcji kontroli 
dostępu w systemach 
alarmowych zbudowanych na 
bazie central CA-64 lub 
INTEGRA. 
Czytnik posiada wbudowaną 
dwukolorową diodę LED 
świecącą w kolorze 
czerwonym i zielonym, która 
może być wykorzystana do 
komunikacji centrali z użyt-
kownikiem.  
 
 
 
 
 
W celu uzyskania dostępu należy 
włożyć pastylkę w zagłębienie czytnika 
tak, aby zamknąć obwód elektryczny. 
Ekspander odczyta kod pastylki, a 
centrala zareaguje w sposób 
odpowiedni do zaprogramowanej 
funkcji i uprawnień użytkownika 
posługującego się dana pastylką, np. 
zwolni rygiel elektromagnetyczny 
blokujący drzwi. 
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Rysunek 1. Widok czytnika pastylek 

Rysunek 2. Widok przykładowej 
pastylki DALLAS



MONTAŻ I PODŁĄCZENIE 
 
Czytnik można montować na ściankach o grubości do 3mm. Aby 
zamontować czytnik, należy wywiercić w ściance otwór o średnicy 
20mm, włożyć czytnik w otwór i od wewnętrznej strony nakręcić nakrętkę 
mocującą. W przypadku grubszych ścianek można czytnik umocować 
przy pomocy odpowiedniego kleju montażowego. 
 
Kabel składa się z pięciu przewodów elektrycznych, które należy 
podłączyć do odpowiednich zacisków ekspandera CA-64 DR.  

Opis przewodów: 
biały  – dane 
szary – masa (danych)  
zielony – anoda diody LED zielonej 
brązowy – anoda diody LED czerwonej 
żółty  – katoda diod LED (masa) 

Do ekspandera można podłączyć dwa czytniki pastylek, pierwszy jako 
głowicę A, a drugi jako głowicę B.  
UWAGA: Współpraca ekspandera z czytnikami DALLAS wymaga 

ustawienia przełącznika typu DIP-switch nr 8 w pozycji ON. 
Sposób podłączenia czytnika do zacisków ekspandera: 

Oznaczenia zacisków 
w module CA-64 DR 

Kolor przewodu 
czytnika pastylek 

DALLAS Głowica A Głowica B 
szary, żółty COM COM 

biały SIGA SIGB 
zielony LD1A LD1B 

brązowy LD2A LD2B 
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