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MTPADP-BT-EH-SA
Bluetooth® standalone toetsenbord met ingebouwde RFID-lezer  

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING
1. SPECIFICATIES

2. MONTAGE

3. LEZER RESETTEN NAAR STANDAARD

Aantal gebruikers:
Relais:

Uitvoer:
Invoermodus:
Type RFID-aflezing:
Leesafstand:
Lengte pincode:
Voeding:
Zoemer, aansturing
achtergrondverlichting:
Verzegeling:
RS-485 interface:

Deur-open-tijd:
IP-factor:
Bedrijfstemperatuur:
Bedrijfsvochtigheid:
Firmware upgrade:
Wiegand-output:
Programmering:
Deurbediening:
Feestdagen:
Gebeurteniscapaciteit:

100 kaarten en 100 pincodes
1 of 2 afhankelijk van de externe relaiseenheid
1 met RTT en RU1 en 2 met RU2 en DINRTT
RS-485, Wiegand
Pincode, kaart, pincode of kaart
EM 4002/4100 en HID (125kHz)
Tot 4 cm
6-cijferig
12 VDC; max. 100 mA

Ja, ON/OFF via XPR Smart Admin
Ja
Ja, voor aansluiting van I/O-panelen zoals
RU1, RTT, RU2, DINRTT
0 tot 255 sec. of wisselen (AAN-/UIT-modus)
IP65
-20°C tot +50°C
5% tot 95% RH, zonder condensatie
Ja, via Bluetooth® draadloze technologie
Wiegand 24, 26, 32, 34, 56, 58 bits
Via XPR Smart Admin
Via XPR Smart Access
24
4000

Belangrijke opmerking:
De Bluetooth® lezer wordt geleverd met een RU1 externe relaiseenheid.
Zorg ervoor dat u een firmware-update uitvoert met de meest 
recente beschikbare firmware.

Rev. 1.03 - 13.04.2022

De resetprocedure zet de lezer terug naar de standaardinstellingen.
Het wachtwoord wordt gewist, alle gebruikers en de lezer worden
ontkoppeld van de externe relaiseenheid.

Ontkoppeling van de lezer na het terugzetten voorkomt
ongeautoriseerd terugzetten en waarborgt de beveiliging van de
eenheid.

1.  Schakel het apparaat uit (OFF)
2. Duw dip-schakelaar nr. 1 in de AAN-stand.
3. Schakel de stroom in (ON)
4. Wacht ongeveer 15 seconden tot er een continu akoestisch 
     sign aal klinkt.
5. Duw dip-schakelaar nr. 1 in de UIT-stand
6. Wacht op een lange toon.

3 (3 x 30mm) 1 (M3 x 8mm)

Driekleurige led-indicatie

Toegang verleend
(Uitgang 1 of 2)

Ruststand Toegang 
geweigerd

Rubber pakking

Voorkant Achterkant

Montageplaat (optioneel)
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Apparaat Beschrijving Relais

RU2 DIN-rail montage externe relaiseenheid 2

DINRTT Verzonken montage sensitieve drukknop en extern relais 2

RTT Opbouw montage sensitieve drukknop en extern relais 1

RU2
2 externe 

relaiseenheden

RU1
1 externe relaiseenheid

RTT
1 externe relaiseenheid
plus Beëindigen-knop

Beveiligde zone Onbeveiligde zone

B100P-BT-EH-SA
Bluetooth standalone toetsenbord 

met ingebouwde RFID-lezer

RS-485 (m
ax. 50m)

DINRTT
2 externe relaiseenheden

plus Beëindigen-knop

4. BEDRADING EN KOPPELING

4.1 Bedrading en koppeling MTPADP-BT-EH-SA + RU1

4.2 Bedrading MTPADP-BT-EH-SA naar Wiegand controller

Er zijn vier opties voor het bedraden en koppelen van de lezer. Hij kan worden gekoppeld aan RU2, RU1, DINRTT en RTT.

De Bluetooth lezer moet worden verbonden met 
een externe relaiseenheid tenzij deze wordt  
gebruikt als Wiegand lezer.
De volgende externe relaiseenheden zijn 
compatibel met MTPADP-BT-EH-SA: RU1, RU2, RTT 
en DINRTT.
Eenmaal verbonden, moet de externe relaiseenheid 
worden gekoppeld met de Bluetooth lezer.

Het koppelen van de lezer met de externe 
relaiseenheid vindt plaats vanuit de externe 
relaiseenheid en biedt extra beveiliging. Na het
 koppelen is het niet mogelijk om van apparaat te 
wisselen, aangezien de lezer alleen werkt met de
gekoppelde externe relaiseenheid.

Koppelen van lezer met RU1 (hoge veiligheid) Houd de knop minstens 5
seconden ingedrukt om de
eenheden te koppelen.

De lezer is standaard ingesteld op Wiegand 
26 bits, voor zowel het toetsenbord als de 
RFID-lezer.
De lezer kan met behulp van de software 
worden ingesteld op 24, 26, 32, 34, 56, 58 
bits.
U kunt het toetsenbord instellen om 4, 6 of 
8 bits per sleutel te verzenden, terwijl de 
RFID-lezer (kaart) Wiegand verzendt.

Andere koppelingsapparaten:
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5. INSTELLEN VAN LEZERS MET XPR SMART ADMIN WINDOWS SOFTWARE

6. GEBRUIKERS TOEVOEGEN

Software gebruiker

Gebruikersapp Beheerdersapp

Software beheerder

1. Voeg eerst de vestiging toe.
2. Klik op lezer “TOEVOEGEN”.
3. Selecteer type “MTPADP-BT-EH-SA”.
4. Zoek naar lezers in de buurt door te klikken op “Scannen”. De gevonden lezers worden 
    weergegeven (afb. 2). Klik op “Selecteren”.
5. Voeg een koppelingssleutel toe tussen de PC en de Bluetooth lezer, en een wachtwoord. (afb. 3).
6. Als de koppeling is gelukt, worden de knoppen van de lezer ingeschakeld (afb. 4).

Toepassing voor
gebruikers, voor het
bedienen van de deuren
op afstand.
(afstand: max. 5m).

Software voor de installatiebeheerder. 
De beheerder kan alle lezers 
programmeren en updaten, 
gebruikers en hun toegangsrechten 
beheren, evenementen downloaden 
en rapporten bewerken. 
(afstand: max. 5m).

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, Radioapparatuur richtlijn 2014/53/EU. En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS)
EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.

U kunt 2 typen software downloaden voor Windows: XPR Smart Access en XPR Smart Admin vanaf onze website:

1. Ga naar Gebruikers en selecteer de gebruiker. Bewerk de naam direct. Activeer deze.
2. Voer een PIN-code en Kaart-ID in. De Kaart-ID kan direct op de lezer ofvia de USB-desk               
    toplezer worden gelezen.
3. Selecteer het juiste toegangsniveau en de geldigheidsduur.
4. Ga vervolgens naar de lezer en kies “Gebruikers in lezer uploaden”.

De 2 smartphone apps zijn beschikbaar in:

Toepassing voor gebruikers, voor
het bedienen van de deuren op
afstand.
(afstand: max. 5m).

Toepassing voor de installatiebeheerder. De
beheerder kan één lezer tegelijk
programmeren en updaten, gebruikers en hun
toegangsrechten beheren, evenementen
downloaden en rapporten bewerken.
(afstand: max. 5m).


