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ОБЩО ОПИСАНИЕ НА VAiOS KA1

     VAiOS KA1 е терминал (контролер) за кон- 
трол на достъп, който е подходящ за конт- 
ролиране на една врата двустранно или на 
две врати - едностранно. Контролерът е 
комбиниран с вграден четец, което прави 
монтажа по-компактен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подходящ за вътрешен
Подходящ за външен монтаж
Влагозащитен: IP66
Вандалоустойчив корпус
Сертифицирана пластмаса
Защитена комуникация
Програмиране чрез Master карта
Различни цветове
Лесен за монтаж
Гаранция 12+12 месеца
БДС EN ISO 9001:2008
Страна на произход: България

     Моделът може да бъде използван да контролиране достъпа 
до помещения, жилища, складове, а също така и за органичава- 
не използването на асасьори.

VAiOS KA1, монтиран
в асансьорна кабина

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА
Продуктов номер: 1381
Брой в кутия: 1
Брой в кашон: 10
Размери кутия (mm): 105х40х130
Размери кашон (mm): 1060x410x1360

РАЗМЕРИ НА КОНТРОЛЕРА

Външен
монтаж

Вътрешен
монтаж
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VAiOS KA1, монтиран на хладилник

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производител

Вид
Захранване

Стандарт на картата
Памет за карти

Памет за събития
Вграден четец

Релейни изходи
Тампер
Звънец

Зарядно за батерия
Комуникация

Мрежов интерфейс
Цвят *

Работна температура
Гаранция

Марка

Ваиос
Контролер и четец
12V
125kHz ASK(EM)
1000 бр.
не

да
да

не
да

не
не
не
Черен, Бял, Бежов
-25°С до +45°С
12+12 месеца
VAiOS

* Цвета на корпуса може да бъде избран и според желани- 
   ето на клиента - да съответства с цвета на офис бран- 
   дирането или според негови предпочитания.

НАЧИН НА ИНСТАЛАЦИЯ
Изберете подходящо място за монтаж.
Следвайте инструкциите за монтаж и 
експлоатация на контролера.
ВНИМАНИЕ!!! Преди да започнете 
инсталацията на продукта, уверете се, 
че сте спрели захранването към 
контролера.
Свържете по предоставената схема.
Закрепете контролера към 
повърхността с винтове, като внимавате 
да не прекъснете комуникационен или 
захранващ кабел.
Програмирайте контролните карти.
Тествайте четеца за правилна работа с 
коректна светлинна индикация.

СВЕТЛИННИ ИНДИКАЦИИ
В работно състояние свети бял свет-  
лодиод, сигнализирайки за наличи- 
ето на захранване.
След процеса на обучаване на карти- 
те, при внасяне на карта в обсега на 
действие на четеца, светлодиода 
кратковременно сменя цвета си на 
син, ако картата има разрешен 
достъп.
След процеса на обучаване на карти- 
те, при внасяне на карта в обсега на 
действие на четеца, светлодиода 
кратковременно сменя цвета си на 
червен, ако картата няма разрешен 
достъп.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Пълнител гаранционни условия и покри- 
ритието на гаранцията са публикувани 
на www.veldim.com
Всеки потребител е длъжен да се запоз- 
нае с тях преди инсталиране на продук- 
тите, за да е запознат с покритието и ус- 
ловияра на гаранцията
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СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕР VAiOS КА1

ПРОГРАМИРАНЕ НА КАРТИ И НАЧИН НА РАБОТА
     Контролерът пристига в комплект с Master чип. Master чипът служи за обучаване/ 
програмиране на чиповете за достъп, както и за изтриване на всички запаметени. 

!!! Моделът няма опция за триене на избрани, конкретни чипове.
       Можете да се свържете с VAiOS за предложение на продукти с тази опция.
   Как да работите с Master чипа?
   При показване/чекиране на Master чипа контролерът започва да мига със син свет- 
лодиод. Това означава, че контролерът е в програмен режим. Докато тече този прог- 
рамен режим, контролерът очаква да му се покажат/чекират чиповете, които ще се 
обучат/програмират. Програминият режим изчаква 5 секунди време между чекира- 
нията на програмираните чипове. Ако повече от 5 секунди няма чекиране/показване 
на чип за обучаване контролерът автоматично излиза от програмен режим. За да се 
приведе контролерът отново в програмен режим е необходимо да се чекира Master 
чипа.
   

   Как да изтривате назначените чипове?
   Изтриването на чиповете става като се чекира и задържи като показан/чекиран 
Master чипа, докато светне червения свтлодиод.
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Контролерът работи с 
всички типове електрически 

заключващи механизми - 
електромагнитен насрещник, 
електромагнитен брава-болт, 

електромагнит.

VAiOS KA1 e контролер за 
едностранно управление на 
врати. Чрез него можете да 
имате един чип (ключ) за 

няколко места. Контролерът е с 
вграден четец, с възможност за 

избор на цвят.

Контролерът работи 
с чипове на честота 125kHz. 

Освен чипове със същата 
честота могат да бъдат 

обучени силиконови 
гривни и карти
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GENERAL DESCRIPTION OF VAiOS KA1

   VAiOS KA1 is a terminal (controller) for access 
control, which is suitable for controlling one 
door on both sides or two doors on one side. 
The controller is combined with a built-in 
reader, which makes installa�on more com-
pact.

SPECIFICATIONS
Suitable for indoor
Suitable for outdoor installa�on
Waterproof: IP66
Vandal resistant housing
Cer�fied plas�c
Secure communica�on
Master card programming
Different colors
Easy to install
Warranty 12 + 12 months
BDS EN ISO 9001: 2008
Country of origin: Bulgaria

   The model can be used to control access to premises, housing, 
warehouses, as well as to limit the use of elevators.

VAiOS KA1, mounted in 
an elevator car

ORDER INFORMATION
Product number: 1381
Number in box: 1
Number in carton: 10
Dimensions of the box (mm): 105x40x130
Box dimensions (mm): 1060x410x1360

DIMENSIONS OF THE CONTROL-

External
installation

Indoor 
installation
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VAiOS KA1, mounted on the fridge

SPECIFICATIONS
Manufacturer

Type
Power supply

 Card standard
Card memory

Memory of events
Built-in reader

Relay outputs
Tamper

Bell
Battery charger
Communication

Network interface
Color *

Work temperature
Warranty

Brand

VAiOS
Controller + reader
12V
125kHz ASK(EM)
1000 pcs.
no
YES
YES

no
YES

no
no
no
Red, White, Beige
-25°С to +45°С
12+12 monts
VAiOS

* The color of the case can be chosen according to the custo-
   mer's wishes - to match the color of the of�ice branding or 
   according to his preferences.

METHOD OF INSTALLATION
Choose a suitable installa�on loca�on.
Follow the installa�on and opera�ng 
instruc�ons of the controller.
ATTENTION !!! Before star�ng the installa-
�on of the product, make sure that you 
have turned off the power to the controller.
Connect according to the provided scheme.
A�ach the controller to the surface with 
screws, being careful not to break the com-
munica�on or power cord.
Program the control cards.
Test the reader for proper opera�on with a 
correct light indica�on.

LIGHT INDICATIONS
In working condi�on, a white LED 
lights up, signaling the presence of 
power.

A�er the process of learning the cards, 
when inser�ng a card within the range 
of the reader, the LED briefly changes 
color to blue if the card is allowed 
access.

A�er the process of learning the cards, 
when inser�ng a card within the range 
of the reader, the LED briefly changes 
color to red if the card is not allowed 
access.

WARRANTY
Filler warranty condi�ons and warranty 
coverage are published at www.veldim.com
Every user is obliged to get acquainted with 
them before installing the products in order 
to be familiar with the coverage and war-
ranty condi�ons
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WIRING DIAGRAM OF THE VAiOS KA1 CONTROLLER

CARD PROGRAMMING AND METHOD OF WORK
   The controller comes complete with a Master chip. The master chip is used to train / 
program access chips, as well as to delete all saved ones.

!!! The model does not have the op�on to rub selected, specific chips.
       You can contact VAiOS to offer products with this op�on.

   How to work with the Master chip?
   When displaying / checking the Master chip, the controller starts flashing with a blue 
LED. This means that the controller is in program mode. While this program mode is run-
ning, the controller expects to be shown / checked the chips to be trained / programmed. 
Program mode waits 5 seconds between checks of programmed chips. If there is no check 
/ display of the training chip for more than 5 seconds, the controller automa�cally exits 
the program mode. In order to return the controller to program mode, it is necessary to 
check the Master chip..

   How to delete the assigned chips?
   Dele�ng the chips is done by checking and holding as shown / checked the Master chip 
un�l the red LED lights up.
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The controller works with all 
types of electric locking 

mechanisms -
electromagnetic counter,

electromagnetic lock-bolt, 
electromagnet.

VAiOS KA1 is a controller for 
one-way door control. Through it 
you can have one chip (key) for 
several places. The controller 
has a built-in reader with a 

choice of color.

The controller works with 
chips at 125kHz. In 

addition to chips with the 
same frequency, silicone 
bracelets and cards can 

be programmed
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