
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ИЗПОЛЗВАНЕ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BE.READ / BE. PROXY 
 
Системата за четене и декодиране на транспондер се състои от: 

- BE. PROXY – четец за карти, който трябва да бъде закрепен на стена или 
на колонка 

- BE.READ – дву-канален приемник за декодиране на карти 
- TEO.CARD - карта с транспондер, 55х85 мм стандартен размер  
- TEO – транспондер във вид на ключодържател 
- TO.GO2/4T – 2 или 4 канален предавател/ дистанционно с вграден в него 

транспондер 
Единият или и двата четци BE. PROXY  могат да бъдат съединени към всеки 
приемник BE.READ, както е показано на схемата на фиг. 2 
 
На фиг. 3 е показан типичен монтаж. 
1 BE. PROXY – вход (външен) 
2 BE. PROXY – изход (вътрешен) 
3 BE.READ уред с дистанционно управление – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – в него се 
намират отворени контролни релета. Поради това този уред трябва да бъде 
монтиран в защитено място за да бъде предотвратена каквато и да е намеса. 
4 Автоматични отваряне 
 
Спецификация на приемник BE.READ 
Захранване 24 V ac/ 24 V dc 
Изходи 2-канала с макс. мощност 500 mA – 48 

V ac/dc 
Макс. Разстояние между BE.READ/ 
BE. PROXY 

40 м при използване на брониран 
кабел 

Брой на картите, които могат да бъдат 
запомнени 

250 

Ниво на защита IP 30 
Работни температури От –20 ºС до + 70 ºС 
 
Спецификация на четец BE. PROXY 
Брой проводници 2 
Сигнализации LED и зумер 
Ниво на защита IP 54 
Работни температури От –20 ºС до + 70 ºС 
 
Функции на входовете / изходите на приемник BE.READ 
1-2 Изход, канал 1* (500 mA – 48 V ac/dc) 
3-4 Изход, канал 2* (500 mA – 48 V ac/dc) 
5-6 Вход, захранване, 24 V ac/ 24 V dc (5-, 6+) 
7-8 Сериен вход за кодирано приемане от четец 
* Изходи 1-2 са настроени фабрично като нормално отворени контакти (НО). Те 
могат да бъдат променени на нормално затворени контакти (НЗ), като се следват 
указанията показани в параграф “Промяна на изходния контакт НО/НЗ”  
 
 
 



Функции на входовете / изходите на четец BE. PROXY 
1-2 Сериен вход за кодирано излъчване 

 
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРИЕМНИКЪТ 

 
Възможни са два работни режима: 
Основен и Подобрен 
Функции на ОСНОВЕН режим: 

- Съхранение на кодове на карти в паметта** 
- Изтриване на кодове на карти 
- Пълно изтриване на памет 

 
ОСНОВНИЯТ режим изисква основният бутон PGM на приемникът BE.READ  
да бъде натиснат по време на фазата на запомняне на картите в паметта. 
** За опростяване на описанието, от тук нататък под терминът “карта” ще 
се разбира всякакво устройство снабдено с транспондер 
 
Функции на ПОДОБРЕН режим: 

- Съхранение на кодове на карти в памет 
- Изтриване на кодове на карти 
- Включване / изключване на зумер 

 
ПОДОБРЕНИЯТ режим изисква да бъде предвидена една специална 
“МАСТЪР” карта, чрез която в паметта могат да бъдат запомнени всички 
останали карти, без да има нужда от достъп до приемника.  
 

СЪОБЩЕНИЯ НА СИСТЕМАТА ОТ ЗУМЕР И LED 
 
Активиране на системата или възстановяване на захранване след прекъсване: 
Трябва да чуете едно продължително позвъняване от BE. PROXY (около 1 сек.) 
 
Възприемане на валиден код: 
Трябва да чуете едно продължително позвъняване от BE. PROXY със съответно 
премигване на LED индикатора. 
 
Съобщение ОК: 
Трябва да чуете три продължителни позвънявания от BE. PROXY със съответно 
три премигвания на LED индикатора. 
 
Съобщение за ГРЕШКА: 
Трябва да чуете пет продължителни позвънявания от BE. PROXY със съответно 
пет премигвания на LED L1индикатора. 
 

ОСНОВЕН РЕЖИМ 
 
За да запомните кодовете на картите на канал 1: 

1. Преместете DIP1 на положение ON. 
2. Натиснете бутон PGM, зеленият LED L2 започва да мига. 
3. Задръжте картата която трябва да бъде запомнена близо до четеца 

BE.PROXY, което се потвърждава със съобщение OK. 



 
За да запомните други карти в паметта, повторете процедурата от т.2. 
В края на програмирането преместете DIP1 обратно на положение OFF. 
 
За да запомните кодове на канал 2: 

1. Преместете DIP2 на положение ON. 
2. Натиснете бутон PGM, зеленият LED L2 започва да мига. 
3. Задръжте картата която трябва да бъде запомнена близо до четеца 

BE.PROXY, което се потвърждава със съобщение OK. 
За да запомните други карти в паметта, повторете процедурата от т.2. 
В края на програмирането преместете DIP2 обратно на положение OFF. 
 
За да запомните кодове на канал 1 и канал 2 

1. Преместете DIP1 и DIP2 на положение ON. 
2. Натиснете бутон PGM, зеленият LED L2 започва да мига. 
3. Задръжте картата която трябва да бъде запомнена близо до четеца 

BE.PROXY, което се потвърждава със съобщение OK. 
За да запомните други карти в паметта, повторете процедурата от т.2. 
В края на програмирането преместете DIP1/2 обратно на положение OFF. 
 
За да изтриете кодове на карти 
 

1. Натиснете бутон PGM 2 пъти, зеленият LED L2 започва да мига с честота 
2 мигания, следвани от един интервал. 

2. Задръжте картата която трябва да бъде изтрита близо до четеца 
BE.PROXY, което се потвърждава със съобщение OK 

За да изтриете други карти в паметта, повторете процедурата от т.2. 
 
Цялостно изтриване на памет 
Натиснете бутон PGM и задръжте за 15 секунди. Червеният LED L3 и зеленият 
LED L2 които първоначално са изключени, започват да мигат по различен 
начин. Когато мигането спре, изтриването на паметта е приключило. 
 
ВНИМАНИЕ: ако не се използва подобреният режим,  посредством 
поялник джакът J4 трябва да бъде отворен (Фиг. 2,) за да предпази 
приемникът от създаването на МАСТЕР карти. 
 

ПОДОБРЕН РЕЖИМ 
 
Създаване на МАСТЕР карта 

1. Преместете DIP3 на положение ON. 
2. Преместете предназначената за МАСТЕР карта до четецът BE.PROXY, 

който ще отговори със съобщение ОК. 
3. Преместете DIP3 на положение OFF. 
Препоръчително е да отбележите явно че това е МАСТЕР картата и да я 
запазите на сигурно място за бъдещо използване. 
Не е възможно да създадете повече от една МАСТЕР карта, всеки бъдещ 
опит в тази насока ще доведе до поява на съобщение ERROR. За да 
създадете нова  МАСТЕР карта, паметта трябва да бъде изтрита изцяло 
(виж ОСНОВЕН режим), които изтрива и предишната МАСТЕР карта. 



 
За да запомните код на карта на канал 1: 
1. Задръжте МАСТЕР картата близо до четеца. 
Вие трябва да чуете едно 3 секундно позвъняване от зумера и LED трябва да 
започне да свети с постоянна светлина, последвано от 1 позвъняване на 
секунда, на което отговаря примигване на LED. 
2. Задръжте картата, която трябва да запомните близо до четецът 

BE.PROXY, който ще отговори със съобщение ОК. Зумерът ще се върне 
на изчаквателен режим и ще излъчва по 1 звънене на секунда, 
съпроводено от съответно примигване на LED. 

3. За бъдат запомнени следващите карти, процедирайте както е описано в 
т.2. 

4. В края на операцията, задръжте МАСТЕР картата близо до четеца, ще 
чуете 2 позвънявания от около 3 секунди, което се съответства на 
примигване на LED. 

 
За да запомните код на карта на канал 2: 
1. Задръжте МАСТЕР картата близо до четеца. 
Вие трябва да чуете едно 3 секундно позвъняване от зумера и LED трябва да 
започне да свети с постоянна светлина, последвано от 1 позвъняване на 
секунда, на което отговаря примигване на LED. 
2. Поставете още веднъж МАСТЕР картата близо до четеца, 
 Вие ще чуете 2 позвънявания за секунда от зумера, на които се съответстват  
респективни премигвания на LED. 
3. Задръжте картата, която трябва да запомните близо до четецът 

BE.PROXY, който ще отговори със съобщение ОК. Зумерът ще се върне 
на изчаквателен режим и ще излъчва по 2 позвънявания на секунда, 
съпроводени от съответни примигвания на LED 

4. За бъдат запомнени следващите карти, процедирайте както е описано в 
т.3. 

5. В края на операцията, задръжте МАСТЕР картата близо до четеца, ще 
чуете 2 позвънявания от около 3 секунди, които се съпровождат с 
примигване на LED. 

 
За да запомните код на карта на канал 1 и канал 2: 
1. Задръжте МАСТЕР картата близо до четеца. 
Вие трябва да чуете едно позвъняване от 3 секунди от зумера и LED трябва 
да започне да свети с постоянна светлина, последвано от 1 позвъняване на 
секунда, на което отговаря примигване на LED. 
2. Поставете още веднъж МАСТЕР картата близо до четеца, 
 Вие ще чуете 2 позвънявания/ за секунда от зумера, които се съпровождат с 
респективни премигвания на LED. 
3. Поставете още веднъж МАСТЕР картата близо до четеца, 
 Вие ще чуете 3 позвънявания за секунда от зумера, които се съпровождат с 
респективни премигвания на LED. 
4. Задръжте картата, която трябва да запомните близо до четецът 

BE.PROXY, който ще отговори със съобщение ОК. Зумерът ще се върне 
на изчаквателен режим и ще излъчва по 2 позвънявания на секунда, 
съпроводени от съответни примигвания на LED 



5. За бъдат запомнени следващите карти, процедирайте както е описано в 
т.4. 

6. В края на операцията, задръжте МАСТЕР картата близо до четеца, ще 
чуете 2 позвънявания от около 3 секунди всяко, които се съпровождат с 
примигване на LED. 

 
За да изтриете кода на една карта 

1. Задръжте МАСТЕР картата близо до четеца. 
Вие трябва да чуете едно позвъняване от 3 секунди от зумера и LED трябва 
да започне да свети с постоянна светлина, последвано от 1 позвъняване на 
секунда, на което отговаря примигване на LED. 
2. Поставете още веднъж МАСТЕР картата близо до четеца, 
 Вие ще чуете 2 позвънявания/ за секунда от зумера, които се съпровождат с 
респективни премигвания на LED. 
3. Поставете още веднъж МАСТЕР картата близо до четеца, 
 Вие ще чуете 3 позвънявания за секунда от зумера, които се съпровождат с 
респективни премигвания на LED. 
4. Поставете още веднъж МАСТЕР картата близо до четеца, 
 Вие ще чуете 4позвънявания за секунда от зумера, които се съпровождат с 
респективни премигвания на LED. 
5. Поставете картата, чийто код трябва да бъде изтрит  близо до четеца 

BE.PROXY, което се потвърждава със съобщение OK. Зумерът се връща 
в изчакващ режим и се излъчват 4 звукови сигнала за секунда, 
съпроводени със съответни премигвания на LED. 

6. За да бъдат изтрити следващи карти, повторете процедурата от т. 5. 
7. В края на операцията, задръжте МАСТЕР картата близо до четеца, ще 

чуете два сигнала по 3 секунди от зумера, на които съответстват 
примигвания на LED. 

 
За да изключите Зумер 

1. Преместете DIP 1 и DIP2 на положение ON. 
2. Задръжте МАСТЕР картата близо до четеца. 
 LED светва. Зумерът е изключен. 
3. Преместете DIP 1 и DIP2 обратно на положение OFF. 
 

За да включите Зумер 
1. Преместете DIP 1 и DIP2 на положение ON. 
2. Задръжте МАСТЕР картата близо до четеца. 
 Ще чуете 2 сигнала от зумера, със съответни премигвания на LED. Зумерът 
е включен. 
3. Преместете DIP 1 и DIP2 обратно на положение OFF. 

 
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАРТИТЕ 

 
Картите, които са запомнени на един единствен канал предизвикват незабавно 
включване, когато бъдат поднесени близо до четеца BE.PROXY. 
Що се отнася до картите, запомнени на двата канала, се процедира по следния 
начин: 
Ако канал 1 трябва да бъде активиран, доближете картата до четеца веднъж. 



Ако канал 2 трябва да бъде активиран, доближете бързо картата до четеца два 
пъти (в продължение на 2 секунди) 

 

  
ПРОМЯНА НА ИЗХОДЯЩИЯ КОНТАКТ (НО<>НЗ) 
 
При необходимост е възможно да бъде променен НО 
(нормално отворен контакт) наличен като изход на канал 1 
и канал 2, на НЗ (нормално затворен канал). На платката 
показана в дясно има няколко споени контакта близо до 
релетата. Контактите J2 отговарят на канал 1, контактите J3 
отговарят на канал 2: 
Използвайки поялник за електронни съоръжения, разпойте  
спойката на контактите В-С и я осъществете на контактите 
А-В
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