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วิธีต่อสาย

• สายไฟ12V           ตอ่เข้า+ของPower Supply

• สายด าและสายขาว                  ตอ่เข้า – ของ Power Supply

• สายสเีขียว                 ตอ่เข้า – ของ กลอนแม่เหลก็+ของกลอน
แม่เหลก็เข้ากบั สายสแีดงของคีย์การ์ด

• สายสนี า้ตาล             ตอ่เข้า on ของสวิตซ์

com ของสวิตซ์ ตอ่เข้า สายด าและขาวของคีย์การ์ด 



ST625 และ ST725 ST680 และ ST780

ST625EM และ ST725EM
ใช้บัตรทาบเข้าออกได้ หรือใส่รหัสได้
ไม่สามารถบันทกึข้อมูลได้ รับบัตรได้ 1000 ใบ

ST680EM และ ST780EM
ใช้บัตรทาบเข้าออกได้ หรือใส่รหัสได้ มีหน้าจอแสดงรหัส
สามารถบันทกึข้อมูลได้ ต่อพ่วงได้ 255 เคร่ือง 
ตัง้ Time Zone ได้
เกบ็ข้อมูลเข้าออกของเคร่ืองได้ 2000 คร้ัง
หากต่อกับคอมพวิเตอร์ไว้จะเกบ็ข้อมูลได้ไม่จ ากัด



กลอนแม่เหลก็

600 P
กลอนแม่เหลก็ ขนาด 600
ปอนด์
12 VCD/ 500 mA

ML200
ส าหรับฝังในกระจกเปือยล่าง

Electronic BOLT
ใช้ส าหรับกระจกเปือยบน
และเปลือยล่าง



บตัร

บัตร ID แบบหนา,125 KHz
พมิพ์ 4 สีได้ 1 หน้า (ไม่รวมค่าพมิพ์)
มีสองแบบ บัตรเรียง & บัตรไม่เรียง

บัตร ID แบบบาง, 125 KHz
พมิพ์ 4 สีได้ 2 หน้า (ไม่รวมค่าพมิพ์

บัตร แบบหยดน า้หรือพวกกุญแจ



Power Supply

Power Supply แบบหูหิว้
ใช้ส าหรับเคร่ืองรูดบัตรทุกชนิด
สามารถใช้ได้มากกว่า 10 ชม./
DC 12V/ 3A
มีสองแบบ
มีแบตเตอร่ี & ไม่มีแบตเตอร่ี

Power Supply Not Battery
12V DC / 5 A, 
Support Battery
ใช้ได้กับกล้อง & คีย์การ์ด

Power Supply Not Battery
12V DC / 3 A, 
Support Battery
ใช้ได้กับกล้อง & คีย์การ์ด



อุปกรณ์เสริมต่างๆ

อลูมิเนียมLZประกบ 
กลอนแม่เหลก็
ใช้กับกลอนแม่เหลก็ 600

U Box ส าหรับกลอน
แม่เหลก็ 
ML 200
ใช้กับประตูกระจก ทัง้หมด
ไม่รวม Drop Bolt

Battery แห้ง 12V / 7 Aบัสเซอร์
กล่องเสียงเตือนเม่ือ
ประตูปิดไม่สนิด

USB485
อุปกรณ์เสริมเพื่อเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์
ระยะส่งสัญญาณ 1.2 ก.ม



วิธีโหลดโปรแกรมส าหรับรุ่นท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
1.เข้าสู่เวป็ไซต์

2.คลิ๊กเข้าไป



คลิ๊กที่ดาวโหลด



คลิ๊กที่Software



กดดาวโหลด
หลังจากโหลดเสร็จจะได้ไฟล์นีม้าให้กดแตกไฟล์

กดตดิตัง้ให้เรียบร้อย
ก็จะได้โปรแกรมแบบนี ้

1.

2.

3.
4.



การตั้งค่า 
USB485 USB FT232R 

• ไดรเวอร์ USB FT232R เป็นบติของซบัซ้อนติดตัง้ หน้าจอด้านลา่งจะให้
ทิศทางเกี่ยวกบัการติดตัง้ไดรเวอร์วิธีที่ถกูต้องซึง่หมายความว่าคณุต้องถอนการ
ติดตัง้ไดรเวอร์ตดัการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตแล้วติดตัง้ไดรเวอร์อีกครัง้ ไดรเวอร์
FT232R USB ด้านลา่งจ าเป็นท่ีจะต้องถกูแยกไปยงัพืน้ท่ีบนคอมพิวเตอร์ของ
คณุคณุสามารถหา

• ขัน้ตอนที่ 1:

• ดาวน์โหลดไฟล์ไดรเวอร์และดงึมนัให้คนขบัรถของคณุยากท่ีคณุสามารถหาได้
• FT232R USB UART ดาวน์โหลดไดร์เวอร์
• ขัน้ตอนที่ 2:

• แรกที่คณุต้องถอนการติดตัง้ไดร์เวอร์ที่ไม่ถกูต้องในคอมพิวเตอร์ของคณุ ใน 
Windows ไปทีแ่ผงควบคุมแล้วจดัการอุปกรณ์

http://www.usb-drivers.org/wp-content/uploads/2014/12/CDM-2.08.28-WHQL-Certified1.zip


ไฟล์ไดร์เวอร์USB-RS485



ตอนน้ีกดปุ่ มลบในคอมพิวเตอร์ของคุณและจะขอค ายนืยนั



ยบุพอร์ตเมนูและตอนน้ีคลิกท่ีคอนโทรลเลอร์ USB ท่ี
ดา้นล่างของรายการ



ตอนน้ีคุณตอ้งถอนการติดตั้งท่ีมีอยูแ่ปลง USB อนุกรม



ถอดสาย USB ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ 
KMX1 KMX2



ใหม่รายการถูกตั้งค่าสถานะสีเหลืองจะปรากฏ
FT232RUSB UARTคลิกขวาท่ีFT232R USB 

UART
เลือกปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม



ตอนน้ีคุณตอ้งไปหาท่ีคุณสกดัไดรเวอร์จากไฟลท่ี์คุณดาวน์
โหลดขา้งตน้และช้ีซอฟตแ์วร์เพ่ือไดเรกทอรีซอฟแวร์
โปรแกรมควบคุมส าหรับUSB แปลงอนุกรมไดรั้บการ

ติดตั้ง



แปลงอนุกรม USB ในขณะน้ีมีการติดตั้ง ถดัไปคุณจะตอ้ง
ติดตั้งพอร์ต หากคุณมีความเก่าแก่พอท่ีจะจ าโมเด็มซอฟแวร์

แลว้คุณจะจ าไดว้า่มนัก็ท  าในลกัษณะเดียวกนั



รายการท่ีถูกตั้งค่าสถานะสีเหลืองจะมีการเปล่ียนแปลงช่ือ
USB พอร์ตอนุกรมคลิกขวาท่ีUSB Serial Port

เลือกซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ปรับปรุง



ซอฟตแ์วร์ไดรเวอร์ส าหรับพอร์ตอยูใ่นไดเรกทอรีเดียวกนัท่ี
คุณมีไดรเวอร์อ่ืน ๆ ท่ีคุณไดติ้ดตั้งเพียง



พอร์ตอนุกรมตอนน้ีจะติดตั้งและท่ีจะติดตั้งเป็นคร้ัง
สุดทา้ย ไม่ควรมีธงสีเหลืองใด ๆ เพ่ิมเติม



จบขั้นตอนการติดตั้งUSB485



1. กดเปิดโปรแกรม

2. Login ID: admin
Login Password: admin 



1.คลิกที่ Edit 
2.ทาเคร่ืองหมายถูกที่ เคร่ืองที่ต้องใช้ ดังรูป 
3.เลือกรุ่นของคียการ์ด 
4.ใส่com Port ที่คอมพวิเตอร์หาเจอ 
5.สถานะ หากเคร่ืองเช่ือมต่อได้สถานะ จะขึน้คาว่า OK 



2.Login ID: admin
Login Password: admin  

1.กดเปิดโปรแกรม









การตัง้ค่าDoor Group Setting







การตัง้ค่าTime Zone Settng











การดู Access Record





จบการตัง้ค่าแล้วนะครับ!!

ตดิปัญหาด้านคีย์การ์ด ตดิต่อเบอร์
0632231199และ02-539-7500 ต่อ 504

ช่าง ต้อม ครับ 


