
Adgangs- og kontrolsystem 

VproX 1000 

1000 nøglers system – multiadgang 
 

 

VproX 1000 er en avanceret adgangskontrol-system baseret på den enkeltes unikke Videx Prox 

Nøgle (brik), der kan give over 4 milliarder kombinationer. Systemet kan håndtere op til 20 

hoveddøre, 4 døre på bordet og op til 16 ekstra døre. Alle ekstra døre har brug for en lokal enhed 

VproX 1000-A (Tilsluttes VproX 1000 systemet med 3 BUS ledninger, ikke afskærmet, for en max. 

afstand af 500m og en modstand på 10 Ohm). 

 

VproX 1000 system har mulighed for: 

~ At gemme op til 1000 nøgler / brikker. 

~ At tilslutte op til 8 Læser Moduler ART.4849 / 8849 for modulopbygnings dørstationer eller 

ART.849 for udvendig montering (2 hver hoveddør). Tilslutningen foretages ved hjælp af 5 

standard ledninger, ikke afskærmet, for en max. afstand på 200m og max. modstand på 10 Ohm. 

~ At tilslutte op til 16 ekstra døre (ved hjælp af VproX 1000-A kodet 105 til 120) 

~ At tilslutte op til 100 lejligheder (ved hjælp af VproX 1000-A-enhed) 

~ For at vælge, hvilken hoveddør nøgle / brik kan få adgang (op til 20 døre, 4 indgår om bord og 16 

ekstra hoveddør ved anvendelse VproX 1000-A-enhed) 

~ For at vælge, hvilken lejlighedsdør nøglen / brikken kan få adgang til 

~ For at vælge en af 4 "Time Band", hvor det vil være muligt at komme ind 

~ At gemme en eller flere Master nøgler / brikker (med mulighed at få adgang overalt) 

~ At gemme mere end én nøgle / brik for hver lejlighed 

~ At gemme den samme nøgle / brik i forskel lejligheder 

~ At åbne hoveddøren og lejlighedsdør med samme nøgle / brik 

~ At ændre indstilling parametrene af en lagret nøgle / brik 

~ For at slette en mistet nøgle / brik 

~ At gemme de sidste 512 aktiviteter (Data-rapporter) i hukommelsen, rulle dem direkte på 

skærmen eller downloade dem i en printer eller en pc. 

~ At tilslutte en Videx printer Art.450 (ved 25-polet stik) til at læse: 

   - Antal nøgle / brikker (3 cifre: Fra 0 til 999, eller ??? når der ikke er gemt) 

   - Antal nøgle / brikker, hvor det er muligt at få adgang (2 ciffer: 01 til 99 eller "M", hvis det er en 

Master nøgle / brik) 

   - Antal hoveddøre (2 cifre: fra D1 til D20) eller antal lejlighedsdøre (2 cifre: fra U01 til U99) 

   - Kvalificering af nøglen / brikken (1 karakter: Y = ja, N = Nej) 

   - Tidspunkt for adgang (tt: mm) 

   - Dato for adgang (MM / DD) 

~ At tilslutte en PC (ved 9-polet standard RS232 interface og et program disk): 

   - At skrive bruger navn i databasen 

   - At få alle data rapporter gemt i en fil (på diskette eller harddisk) 

   - At se på skærmen (eller at udskrive) alle data rapporter med det respektive brugernavn 

   - At se på skærmen (eller at udskrive) den registrerede rapport om kun en enkelt nøgle / brik 

~ At tilslutte en ekstra knap til at lukke Relæ 1 for den programmerede tid 

~ At tilslutte en alarmenhed 

 



Den højeste beskyttelse mod sabotage er, at kontrolenheden "VproX 1000" (med indbyggede 

relæer) er langt fra læserne Art.4849/8849/849. Efter 5 forsøg med en brik der ikke er gemt eller 

kvalificeret, vil en alarm blive udløst (ALARM relæ bliver aktiveret) og kontrolenheden vil 

deaktivere alle læsere for en programmeret tid. Dataen for alarmen bliver opbevaret i egen 

hukommelse, eller papir ved printer (hvis installeret) eller PC (hvis den er tilsluttet). 

Alle brik data er lagret i to hukommelser (EEPROM), den sorte der forbliver på VproX 1000 bordet 

og den grå kan man bruge som en reserve i tilfælde af noget sker for den første. 

 

Systemet har et display, der viser alle data under programmeringen, mens der i standby vises tiden 

og datoen. 

Systemet har et tastatur 4x4 knapper til følgende: 

- Programmering af Master kode for at få adgang til programmeringsmenuen 

- Programmering af op til 1000 nøgler / brikker  

- Sletning af en eller flere nøgler / brikker 

- Programmering af alarmrelæ tiden (1-255 sek.) 

- Programmering af døråbningstiden (1-255 sek.) 

- Programmering af 4 "Time Band" (hh: mm START, hh: mm STOP og uge DAG hver), hvor det 

vil være muligt at bruge en af de lagrede nøgler / brikker med denne facilitet 

- Programmering af "Timer, dato og ugedag". 

 

Igangsættelse:  

For at undgå elektriske udladninger, som kan give problemer i systemet, anbefaler vi ikke at 

fremføre kablerne sammen med stærkstrømskabler (AC elektriske låse kabler, net kabler, elevator 

kabler osv.). Når installationen er afsluttet, og udføres i henhold til ledningsdiagram, placeres 

jumper J1 (batteri backup for Ur / Kalender) i ON position. 

Hvis du har installeret nogle VproX 1000-A enheder, skal de programmeres med en binær kode 

(Enhed nummer og relætid) før opstart af systemet. For at programmere det som en lejlighed enhed 

skal du vælge Nr. 1 til 99 og fra 105 til 120 for at programmere den som en ekstra dør. 

Tænd for systemet og programmer det med "VproX 1000 PROGRAMMERING" Flow Chart. 

Derefter slukkes systemet og "BACKUP MEMORY" fjernes (gemmes et sikkert sted). 

Så er VproX systemet klar til brug. 

 

Betjening af systemet: 

I standby viser displayet det aktuelle klokkeslæt og data. Når en bruger sætter en "gemt 

nøgle / brik" foran en læser, vil LED’ en i læseren lyse grønt og den vil afgive en "bip". Hvis  

nøglen / brikken ikke er gemt vil displayet vise ??? og LED ‘en i læseren vil lyse rødt og en lav 

"bip" afgives. 

Alle data rapporter bliver gemt i hukommelsen (EEPROM) på bordet. 

Hvis "BUS FAIL" er tændt betyder det, at der er problemer i den serielle bus forbindelse med 

VproX 1000-A enhederne. 

Hvis "PE" lyser, betyder det, at papiret er tom, eller printeren ikke tilsluttes. 

Hvis du har den "Interne Printer" Art.450, kan du fremføre papiret ved at trykke på "FF"-knappen. 

Hvis du ønsker at vide hvem en nøgle / brik hører til, holdes "#" knappen inde indtil displayet viser 

"TEST KEY". Sæt den ukendte nøgle / brik foran læseren på bordets. Displayet viser nøglens / 

brikkens nummer). For at kom tilbage til standby, gentages processen med ”#” knappen. 

Hvis du ønsker at hente alle data rapporter fra hukommelsen (de sidste 512 aktiviteter) skal du 

trykke på 'D' på tastaturet ("RAPPORT? 1 = LPT - 2 = DISPLAY "på displayet), og tryk på '1 ', 



hvis du ønsker at sende alle til printeren eller tryk på '2' for at rulle dem på displayet ved hjælp af 

"*"-knappen. 

 

 

 

TEKNISKE DATA FOR VproX 1000 

 

Lagerkapacitet max.:   1000 nøgler 

Forsyningsspænding:   12 VDC +/- 10% 

Strømforbrug ved hvile:   ca. 350 mA 

Strømforbrug ved operation:  max. 450 mA 

Strømforbrug ved operation med printer:  max. 1,5 A 

Arbejdstemperatur:    mellem –10 ºC og +50 ºC  

 

 

 

TEKNISKE DATA FOR VproX 1000 

 

Forsyningsspænding:   230VAC +/- 10% 

Forbrug ved hvile:   ca. 3 W 

Forbrug ved operation:   max. 20 W 

Arbejdstemperatur:    mellem –10 ºC og +50 ºC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VP1000 Windows software 

VP1000 software er designet til at udføre de vigtigste elementer i VproX 1000 fra en pc: 

 

For at installere programmet Kør Setup.exe fra rodmappen på cd'en. Når opsætningen er færdig, vil 

VP1000 programmet vises i startmenuen på din computer. 

Første gang programmet køres, vil det bede om kommunikationsporten VP1000 er tilsluttet, og 

antallet af døre på system. Kommunikationsporten på siden af Vprox1000 CPU (RS232) skal 

forbindes med Pc’en via et serielt kabel (med en Seriel-USB konverter). Når programmet køres for 

første gang, vil det bede dig om at vælge den kommunikationsport. 

Du skal blot klikke på det port nummer, du har tilsluttet Vprox1000 CPU til (dvs. COM1, COM2, 

COM3 eller COM4) og klik OK. COM2 er default.  

Programmet vil huske den kommunikationsport, så dette ikke skal gøres igen, medmindre 

kommunikations-porten ændres. For at ændre kommunikationen porten: 

• Fra hovedskærmen skal du vælge SETUP 

• Vælg den port, fanen Indstillinger 

• Vælg den nye kommunikations-port og klik OK 

Antal døre 

For at indstille antallet af døre på systemet: 

• Fra hovedskærmen vælg opsætning 

• Vælg Antal døre fane 

• Vælg antallet af døre og tryk på OK 

 

Hovedskærm 

Fra hovedskærmen er det muligt at se de sidste fem brugere af systemet. Softwaren viser dørene de 

brugte, om deres nøgle / brik blev accepteret, briknummer og tid / dato de brugte systemet. Et 

billede af den sidste bruger kan også blive vist. 

 

 
 

 

Hovedskærmen viser også tilstanden af dør relæer. Enten aktiv (grøn) eller ikke aktiv (rød). 

Til venstre for skærmen er en række knapper, der giver dig mulighed for at navigere gennem 

systemet. 

User List vil give dig en liste over alle de brugere, der er programmeret i systemet. 

Hjælp: Det er, hvad du læser nu. 

 



User log er en database, der indeholder registreringer af alle de brugere, der har brugt systemet. Det 

er også muligt at overføre de sidste 511 brugere fra CPU'en. Herfra er det muligt at opsætte 

systemet samt tilføje, redigere og slette brugere. 

 

 

 
 

 

For hver bruger registreres følgende oplysninger: 

• Brugernavn 

• Nøgle / brik nummer 

• Dør nummer 

• Blev adgang godkendt eller nægtet? 

• Tidspunkt for adgang 

• Dato for adgang 

 

Fra User log databasen er det muligt at hente de sidste 511 logposter fra Vprox1000 CPU. For at 

gøre dette skal du blot trykke på Download CPU Log knappen og download vil begynde. 

Til venstre af skærmen er der fire knapper til at navigere i databasen.  

Databasen har ingen grænser for antallet af poster det kan indeholde. Så en DELETE knap er også 

tilgængelig til at fjerne alle poster eller en af gangen. FIND knappen giver dig mulighed for at finde 

en bestemt bruger navnet eller indtaste nummeret. 

Efter at have set en bestemt nøgle, og du ønsker at gå tilbage til den fulde database, skal du trykke 

på SHOW ALL RECORDS knappen. 

Hvis en papirkopi er nødvendig for den bruger du ser eller for alle brugerne, skal du trykke på 

knappen Print. En standard print dialogboks fremkommer. Du skal blot vælge printeren, og tryk 

print. 

Endelig, når UPDATE IN REAL TIME boks er markeret, vil nye poster vises på skærmen, mens de 

sker. Hvis dette felt ikke er afkrydset, vil de poster blive registreret i databasen, men vises ikke på 

skærmen. 

Opsætningen side er opdelt i følgende afsnit: 

Port Settings [Vælg den kommunikationsport, der skal tilsluttes til Vprox1000 CPU] som vist 

tidligere. Antal Døre [Vælg hvor mange døre er på systemet] som vist på side 1 

Door Open Times [Sæt døråbnings tidspunkter for de fire vigtigste døre og alarmrelæ tiden] 

Time Bands [indstille de fire valgfrie tidsintervaller] 

Brugere [Tilføj, Rediger eller Slet brugere fra systemet] 



Download from CPU [Download programmeringsoplysningerne i Vprox1000 CPU] 

Upload to CPU [Upload oplysningerne i pc'en tilbage til Vprox1000 CPU] 

 

 
 

 

Døråbningstider for døre 1 til 4 kan programmeres til alt fra 1 sekund til 255 sekunder. Alle andre 

døre kan ikke være programmeres via PC'en. Hvis du vil døråbningstiderne (dør 1-4): 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Vælg Door Open Times 

• Indtast tiden i de viste felter, og tryk på OK (dvs. 5 sekunder = 5) 

 

Alarmrelæet er den tid alarmrelæet på bordet vil forblive aktiv. Alarmrelæet aktiveres, når en  

nøgle / brik, der ikke er programmeret eller ikke har adgang via en bestemt dør bruges mere end 

fem gange. 

Du kan ændre alarmrelæet tid: 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Vælg Door OpenTimes fanen 

• Indtast tiden i det relevante felt, og tryk derefter på OK. (Dvs. 10 sekunder = 10) 

 

Der er fire tidsintervaller (Time Band) tilgængelige på Vprox1000 systemet. Disse er mærket A, B, 

C og D. Hver Band har en starttid, et stop tid og en dag indstilling. Dag indstillingen betyder at 

Bandet kan tidsindstilles til at virke på alle dage, en enkelt dag, uge dage eller weekender. 

For at ændre disse bands: 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Vælg Time Bands fanen 

• Brug rullemenuerne til at vælge de tidspunkter og dage for hvert af de fire tidsintervaller, og tryk 

derefter på OK. 

 

Det er nødvendigt at hente fra CPU'en hver gang du starter programmet. Dette er for at forhindre 

utilsigtet tab af nøgler / brikker hvis nye ændringer foretages og efterfølgende uploades til CPU'en.  

Følgende oplysninger er hentet: 

• Programmerede nøgler / brikker og adgangsniveauer 

• Door Open Times 

• Time Bands 

 



For at downloade fra Vprox1000: 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Tryk på Download from CPU. 

• En password boks vil dukke op. Indtast CPU master kode (fabriksindstilling er 11111111). Men 

dette kan være blevet ændret ved afsluttet installation. Master koden kan kun ændres fra CPU'en. 

• Efter indtastning af Master koden, tryk på OK. 

• Hvis master-koden er korrekt, vil forløbet af overførslen vises nederst på skærmen. 

Når overførslen er færdig, vil alle oplysninger fra CPU'en gemmes på PC'en. 

 

Det er nødvendigt at uploade til CPU'en hver gang du har tilføjet, redigeret eller slettet nøgler / 

brikker, eller hvis der foretages ændringer af døråbningstiderne og tidsintervallerne.  

At uploade til Vprox1000: 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Tryk på Upload from CPU. 

• En password boks vil dukke op. Indtast CPU master kode (fabriksindstilling er 11111111). Men 

dette kan være blevet ændret ved afsluttet installation. Master koden kan kun ændres fra CPU'en. 

• Efter indtastning af Master koden, tryk på OK. 

• Hvis master-koden er korrekt, vil forløbet af upload vises på tværs nederst på skærmen. 

Når overførslen er færdig, vil alle oplysninger fra PC'en gemmes på CPU'en. 

 

Tilføjelsen af en ny bruger kræver brug af en læser modul på bordet til at læse den nøgle, som skal 

programmeres ind i systemet. Før du kan tilføje brugere, skal du først downloade fra CPU'en, hvis 

du ikke allerede har gjort det.  

For at tilføje en bruger til Vprox1000: 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Vælg fanen Users 

• Vælg Add a New User. 

• En ny boks kommer frem, som vil tillade dig at enten trykke på en knap for at vise det næste 

tilgængelig bruger nummer eller brug drop down menuen for at se alle tilgængelige brugere og 

vælge manualt.  

• Når en bruger nummer er blevet valgt, tryk på knappen OK. 

• En rød vindue vises, der vil bede dig om at sætte nøglen / brikken på læseren. 

• Når nøglen er blevet læst vinduet vil gå grønt. 

o På dette tidspunkt vil du blive bedt om at indtaste brugernes oplysninger, som består af: 

• Det brugere navn 

• Den tid bånd A, B, C, D eller N i nogen tid bånd 

• Enheden nummer (mellem 1 og 99 for lejlighedsdøre) 

• Sti til brugere foto (valgfri mulighed for at tilføje en brugers billede til systemet) (*) 

• Dør adgang, (Vælg hvilken dør de må eller ikke må bruge). 

o Når du har indtastet alle detaljer, tryk på Update Database knappen for at gemme posten. 

På dette punkt kan du enten gå tilbage og tilføje en anden nøgle / brik eller uploade oplysninger til 

CPU'en. 

 

 

 

 

(*) Bemærk: Bruger foto skal være ca. 3 - 5 cm, og være gemt på computeren som enten .JPG eller 

.BMP billede. 



 

Når du redigerer en bruger kan du ændre brugernes navn, Time Bandet, foto-ID, adgangsniveauet, 

og bruger nummeret. Før du kan redigere brugerne, skal du først downloade fra CPU'en, hvis du 

ikke allerede har gjort det. Sådan redigeres en bruger: 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Vælg fanen Users 

• Vælg Edit User. 

• En ny boks kommer frem, som vil give dig mulighed for at søge efter den bruger du ønsker at 

redigere, ved enten at søge på brugernavnet eller nøgle / brik nummeret. 

• Når en bruger er blevet valgt, tryk på knappen OK. 

• Bruger detaljer vises på skærmen. Det vil nu være muligt at redigere dem. 

• Når du har indtastet alle detaljer, tryk på Update Database knappen for at gemme posten. 

På dette punkt kan du enten gå tilbage og redigere en anden bruger eller uploade oplysninger til 

CPU'en. 

 

Sletning af en bruger, vil helt fjerne dem fra systemet. Før du kan slette brugere skal du først 

downloade fra CPU, hvis du ikke allerede har gjort det.  

For at slette en bruger: 

• Fra hovedskærmen vælg Setup 

• Vælg fanen Users 

• Vælg Delete A User. 

• En ny boks kommer frem, som vil give dig mulighed for at søge efter den bruger du ønsker at 

slette, ved enten at søge på brugernavnet eller nøgle / brik nummeret. 

• Når en bruger er blevet valgt, tryk på knappen OK. 

• Brugerne detaljer vises på skærmen. En dialogboks spørger dig, om du er sikker på du vil slette 

brugeren. På dette punkt kan du enten gå tilbage og slette en anden bruger eller uploade 

ændringerne til CPU'en. 

 

User List indeholder en liste over alle de brugere, der er programmeret ind i systemet sammen med 

deres nøgle / brik nummer. Den viser også antallet af brugere i systemet. 

 

 
 

 

 



Navigering gennem de brugere, er ved hjælp af en NEXT og BACK knappen. Hver side vil vise 15 

brugere. Tryk på PRINT-knappen for at få en papirkopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimumskrav til systemet 

 

VP1000 softwaren er designet til at operere på en Windows-baseret PC med følgende som 

minimum: 

• Pentium-processor 233 MHz personlig computer eller højere. 

• Windows 95 eller nyere 

• 16MB RAM hukommelse 

• CD-rom-drev 

• SVGA, 16 bit farver 

• Ekstra seriel kommunikationsport 
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