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ATENÇÃO!  

DISPOSITIVO SENSÍVEL A ELETRICIDADE ESTÁTICA! 

A CONTROLLER 3, como qualquer outro componente eletrônico, é suscetível à danos irreparáveis 

causados por ocasionais descargas eletroestáticas em seus componentes. É essencial eliminar a carga 

eletroestática do corpo antes da execução de quaisquer procedimentos de instalação e operação do 

equipamento. É extremamente recomendável não tocar na placa exceto quando absolutamente 

necessário.  

AVISO: danos causados por descargas eletroestáticas NÃO estão cobertos pelo Certificado de Garantia!  

Para eliminar a carga eletroestática, considere os seguintes procedimentos antes de qualquer 

operação: 

1. Certifique-se do devido aterramento dos equipamentos utilizados, quando aplicáveis.  

2. Com todos os equipamentos desligados, toque por alguns segundos em uma superfície de metal 

aterrada. Ligue os equipamentos. 

3. Com os equipamentos ligados, repita o passo 2. Mantenha contato com uma superfície metálica 

por alguns segundos. 

4. Considere a utilização de uma pulseira antiestática para a execução de operações. Pulseiras 

antiestáticas podem ser encontradas em lojas de materiais eletrônicos. Por favor, consulte as 

instruções do fabricante para informações quanto à otimização do descarregamento da carga 

eletroestática. 

5. O equipamento agora está pronto para ser instalado e manuseado. Evite contatos 

desnecessários sobre sua superfície e seus componentes. 

ATENÇÃO! 

EVITE O DESCARTE INCORRETO DESTE EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES! 

Por favor, siga as leis e regulamentos locais para o descarte e reciclagem apropriados deste 

equipamento e seus componentes após o fim de seu ciclo de vida útil. 

 

ATENÇÃO! 

NÃO USE CAPACITORES PARA RECIRCULAÇÃO! USE APENAS DIODO! 

CONECTORES: Todos os pinos “1” dos conectores estão marcados com um triângulo. 

IMPORTANTE: No interesse de atualizar e implementar tecnologias de ponta em nossos produtos, as 

atuais especificações de firmware do equipamento podem sofrer alterações sem prévio aviso. Tentamos 

sempre manter a compatibilidade com versões anteriores. 
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CONTROLLER 3 

Controladora de Acesso Multifuncional 
 

CONTROLE DE ACESSO:    

Quantidade de Usuários 
Capacidade para até de 200.000 usuários Off-line. 

Quantidade de Digitais 
Capacidade para até 5.000 ~ 200.000 digitais *1:N 

(* de acordo com a licença de uso adquirida). 

Tempo médio de identificação biométrico 
Inferior a 1 segundo 

Sensores 
3 entradas de sensores digitais "switch to high-side" ou "switch 
to low-side" com saída de alimentação de 5V ou 12V (selecionável 
por jumper). 

Entrada Multifuncional 
2 portas de entrada: Leitor de cartões Wiegand ou ABA TRACK, 

com saída de alimentação de 5V ou 12V (selecionável por 

jumper). Ou sensor digital com nível logico de tensão 5V. 

Relés 
2 relés de acionamento de (NA/C/NF) 220 VAC/10A. 

Saídas pictograma 
7 saídas. 

Sinal sonoro 
1 Buzzer interno. 

Controle de potência por PWN "low-side" 
4 Saídas de acionamento de capacidade máxima de 30V 3A. 

Relógio 
RTC com bateria independente. 
 

COMUNICAÇÃO:      

Ethernet 
1 porta Ethernet 10/100Mbps RJ45. 

USB 
1 porta USB Host 2.0 
1 porta USB OTG 2.0 
Suporte hub USB, leitores de impressão digital, teclado, mouse, conversores 
USB-Serial, WiFi, PenDrive, etc. 

Serial RS232 
2 portas seriais com seleção de alimentação de tensão 5V ou 12V. 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS:    

Dimensões gerais 
135,45 mm x 95 mm x 18 mm (C x L x A). 

Peso do equipamento 
Peso sem módulo 91,5 g. 
Peso com módulo 123,6 g. 

Alimentação 
Fonte externa de 12V – (somente placa). 
Potência de Acordo c/periféricos variável 
 

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO:    

Leitor Biométrico – (Opcional) 
Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI – (CSO250) 
Leitor de impressão digital USB – Vários modelos. 
 
Teclado 
Teclado (matriz linha x coluna) até 16 teclas. 
Teclado Wiegand 26 bits – (Opcional) 

Cartão – (Opcional) 
Modelo 125 kHz 
Modelo Mifare (Duali, SRT, AM-08, AM11e outros). 
Código de barra  
QrCode 
 
Display interface 
HDMI com HDCP, HDMI CEC, HDMI 30. 
LCD texto monocromático até (40 x 2 linhas). 
LCD gráfico monocromático (128 x 64 linhas). 
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TABELA DE REVISÃO 

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA 
Rev1 Criação do documento. 06/02/2020 

Rev2 

Adicionado as funções: 
• Correções gerais (ortografia e layout). 
• FlipKbd (Valido apenas do firmware 1.00.50-C3 em diante). Item 5.1.22 
• Wiegand 34bits (Valido apenas no FC2 v1.00.17y-r76 em diante – CardS3 e 

CardS4). 

18/09/2020 

Rev3 

Adicionado as funções: 
• Exemplo passo a passo como encontrar número de série, IP, Gateway, Máscara 

de rede e versão do firmware no display. Item 4.2. 
• AutoResetDisplay - (Valido apenas do firmware 1.00.50-C3 em diante). Item 

5.1.2 
• Opção=22 (CardS1, CardS2, CardS3, CardS4, CardS5) - Conversão valor decimal 

Wiegand para Texto, formato Abatrack2 (Valido apenas do firmware 1.00.50-
C3 em diante). 

12/01/2021 

Rev4 

Adicionado as funções: 
• Correções gerais. 
• Mudança de layout. 
• Remoção do CA GraphicLCD, Controller 3 reconhecer automaticamente que 

tipo de display está utilizando. 
• Opção=0 (CardS3, CardS4) – Opção que utiliza os pinos D0 e D1 em entrada 

digitais nas portas multifuncional. 
• Opção=23 (CardS1 e CardS2) – Muda os valores do leitor NK Mifare 13.56Mhz 

em formato em texto (ABA TRACK II). 
• Detalhes configuração valores intensidade de contraste e brilho. 
• Detalhes configuração leitores CardS1, S2,S3,S4,S5. 
• Opção ResetDisplayTime. 

31/05/2021 
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LISTA de CA (Configuration Attributes) 

 

VERSÃO DE TESTE 
Versão firmware: LDu-1.00.61 
FC2: v1.00.18d-r68 
NKHM: 2.3.9.5 

 

BIOMETRIA 
FPSxD (Fingerprint Sensor Direction) 
Module 
SecurityLevel 
SendImage 
SendTemplate 

 

CONFIGURAÇÕES GERAIS 
AcceptKbd 
BuzzerOff 
EditFlags 
EditSize 
Language 
Printer 
PushButton 
TurnDirection 

 

 

 

DISPLAY 
AutoResetDisplay 
BacklightOn 
Contrast  
EditCoords 
EditTimeout 
HideTyping 
LCD16 
TimeZone 
FlipKbd 
ResetDisplayTime 

 

LEITURA DE CARTÕES 
CardS1 
CardS1BaudRate 
CardS2 
CardS2BaudRate 
CardS3/CardS4 
CardS5 
CardS5BaudRate 
CardSXD 

 

REDE 
DNSServer 
NetReset 
PortCmd 
SendEventsPlain 

 

 

MODO OFF-LINE 
DoorSensor 
MaxOpenDelay 
MonitorDown 
MonitorUp 
Relay 
RelayNR 
RelayTime 
RelayTimeNR 

 

USB 
FPSxSN 
LFD 
LicUSB 

 

 

MODO DE OPERAÇÃO 
ForceArmUp 
HBInterval 
HBThreshold 
KeepCounters 
Mode 
PWMx 
Turnstile 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 

CPU H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K 

GPU Mali400MP2 GPU @600MHz 
Memory (SDRAM) 512MB DDR3 (compartilhado com GPU) 

Armazenamento (Sistema de dados) TF card 8GB (Max. 32GB) / MMC card slot 
Rede 10/100M Ethernet RJ45 

Suporte a Wi-fi 
Opcional  
(Necessita de adaptador externo). 

Porta USB 
1 Porta USB 2.0 HOST 
1 Porta USB 2.0 OTG 

Saída de Vídeo 

1 saída HDMI que suporta: 
• HDMI com HDCP 
• HDMI CEC 
• HDMI 30 

Coprocessador 

ARM® Cortex®-M3 
Core 32-Bit 
Speed 64MHz 
Memória flash 128KB (128k x 8) 

Saída para Display LCD 
LCD monocromático – TEXTO (16x2) / (20x2) / (20x4) / (40x2) 
LCD monocromático – GRÁFICO (128x64) 

Teclado (Matriz linha x coluna) 
Teclado numérico até 16 teclas.  
(4 linhas x 3 colunas) 
(4 linhas x 4 colunas) 

Leitor Biométrico (opcional) Sensor óptico 500 DPI. (CSO 250 ou TBS) 

Relé 
2 Relés independentes (220 VA / 10 A)  
Saída (NA / COM / NF) 

Saída de potência PWM 
4 saídas de acionamento com modulação PWM com transistor chaveando o negativo da carga 
para GND. 
Capacidade máxima de até 30 V 3 A. 

Sensores  
3 entradas de sensores digitais "switch to high-side" ou "switch to low-side" com saída de 
alimentação de 5 V ou 12 V (selecionável por jumper). 

Porta Serial RS232 
2 portas seriais com níveis lógicos RS232 com saídas de alimentação de 5 V ou 12 V 
(selecionável por jumper). 

Porta Multifuncional 

2 portas de entrada: 
• Leitor de cartões Wiegand ou ABA TRACK, com saída de alimentação de 5 V ou 12 

V (selecionável por jumper). 
• Sensor digital com nível logico de tensão 5 V. 

Saída Sonora 1 Buzzer 

Pictograma 

7 sinais de saída para pictograma de 12 V anodo comum, com transistores chaveando os 
catodos para GND: 

• 2 conectores para pictograma de 2 símbolos. 
• 1 conector para pictograma de 3 símbolos. 

Capacidade de expansão. 
Placa Avulsa (Opcional) 

1 Conector FFC de 30 pinos para expansão: 
• 2 reles. 
• 8 sensores digitais. 
• 2 UART. 
• 2 portais multifuncional. 

• Saída de alimentação de 5 V e 12 V. 
Dimensões 135,45 mm x 95 mm x 18 mm (C x L x A). 

Peso 
Peso sem módulo 91,5 g. 
Peso com módulo 123,6 g. 

Alimentação 12 V de corrente mínima de 1 A. 
Condições de armazenamento/ 
funcionamento 

Temperatura ambiente entre 0 ºC e 40 ºC; 
Umidade relativa do ar entre 10% e 90%; 
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Obrigado por adquirir o Controlador de Acesso Multifuncional CONTROLLER 3! Para informações sobre 

utilização, suporte técnico consulte o site: https://neokoros.com/ 

1. INTRODUÇÃO 

A controladora de acesso multifuncional CONTROLLER 3, é desenvolvida pela NEOKOROS BRASIL, 

permiti administrar entrada e saída de ambientes de alto fluxo de pessoas, atendendo às exigências de 

segurança, controle, praticidade e eficiência. Possui recursos que asseguram a sua contabilidade com mais 

diversos modelos de catracas, cancelas, portas, torniquetes e outros bloqueios disponíveis no mercado. 

Também possível em comandar acionamento e monitorar sensores destinados a mais de um dispositivo. 

A “CONTROLLER 3”, daqui em diante referida apenas como “C3”, para simplificar a explicação deste 

documento, com objetivo de auxiliar o usuário na configuração e operação de seu equipamento.  

 

Imagem 1 – Indicação do pino 1 dos conectores placa CONTROLLER 3 

 

Nota. Os pinos de número 1 na C3 são marcados com uma seta ▼; (pequeno 

triângulo), conforme é demostra na imagem abaixo. 

 

https://neokoros.com/
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1.1. Controle De Catracas e Bloqueios 

Compatível com quase a totalidade de modelos de catracas e bloqueis disponíveis no mercado, a 

CONTROLLER 3 (“C3”) é a solução ideal para homogeneidade em instalações para controle de acesso físico. 

A C3 analisa a quadratura para determinar o giro do braço e pode controlar o travamento das catracas 

com 1 ou 2 solenoides. A tensão enviada para ativar o solenoide é controlada por PWM aumentando a vida útil 

do componente. 

Possui controle independente para sistemas de pânico tipo “braço que cai”, também controlado por 

PWM. A lógica implementada também é compatível com os novos conceitos em bloqueios para controle de 

acesso.  

2. COMPONENTES SUPORTADOS 

Nas seções seguintes, apresentamos algumas descrições dos componentes suportados pela C3. 

Display 

Os tipos de displays suportados são LCD: 

• LCD monocromático – TEXTO: 

▪ (16 x 2) pixels 

▪ (20 x 2) pixels 

▪ (20 x 4) pixels 

▪ (40 x 2) pixels 

• LCD monocromático – GRÁFICO: 

▪ (128 x 64) pixels 

 

Antes de conectar um display, verifique a pinagem correta do display com o conector, obedecendo a 

sequência demarcado do pino 1 na C3 marcados com uma seta; (pequeno triângulo). 

Nota. O comprimento do cabo de comunicação dos displays é recomentado o tamanho m 80 cm, 

cabos maiores poderão ocasionar falha de comunicação, entre em contato com suporte técnico 

para informações sobre utilização, site: https://neokoros.com/ 

 

https://neokoros.com/
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Modelo de Display LCD 128x64 

Modelo de Display LCD 16x2 Modelo de display LDC 20x2 

Modelo de Display LCD 20x4 Modelo Display 40x2 
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2.1. Teclado 

Suporta teclado numérico até 16 teclas de 

barramento linha x coluna dos modelos: 

• (4 linhas x 3 colunas); 

• (4 linhas x 4 colunas); 

O C3 aceita os teclados tipo membrana/16 teclas. 

Tanto que o primeiro bloco de teclas é formado pelas 

letras A, B, C e D. Quando o segundo bloco posterior, 

apresenta a numeração de zero a nove e as teclas “Anula” 

e “Entra”. 

Obs. Antes de conectar um teclado, verifique a pinagem do conector. Os pinos de número 1 na C3 são 

marcados com uma seta. 

 

Como alternativa, teclados de ação mecânica de 12 teclas também podem ser usados. A entrada de 

dados é efetuada pela tecla Hashtag/Sustenido [ # ], enquanto o apagar dados, é  pela tecla asterisco; [ * ]. 

  

Modelo teclado membrana 16 teclas  Modelo teclado mecânico 12 teclas  

Modelo de teclado ( 4x4 ) e (4x3) 
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2.2. Leitores de impressões Digitais. 

Na figura abaixo, os Leitores de Impressões Digitais (Leitor biométrico) suportado pela C3 diretamente 

na placa. São eles: 

• TBS-320 (LE Sensor). 

• CSO250 (reflexão em prisma). 

 Os dois são óticos do tipo CMOS com área de captura mínima de 15 mm X 18 mm e resolução de 500 

DPI. 

 

Leitor Biométrico TBS-320 

 

 

 

 

Leitor Biométrico CSO 250 
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2.3. Porta USB (Direto na placa Orange Pi One) 

A C3 é equipada com uma porta USB do tipo “Host” e uma do tipo “OTG”. A porta “Host” pode ser usada 

para conexão com diversos dispositivos;  

• Pendrive; 

• Teclado; 

• Mouse; 

• Webcam; 

• Leitores de impressão digital; (Modelo abaixo) *** 

• Hub USB para ampliar o número de portas; 

*** Modelos de leitores biométricos suportados os seguintes: 

a) Lumidigm Serie V 

b) Lumidigm Serie M 

c) Digital Persona 4500 

d) Futronic FS80, FS80H 

 

 

 

 

Utilizar as opções FPSxSN para configurar o serial de cada leitor, FPSxD para configurar a direção e LFD 

para configurar a detecção de dedo vivo para Lumidigm e Futronic. (Clica aqui para mais informações).  

Nota: Estas portas também possibilitam a atualização do firmware da C3 através de um Pendrive. 

(Clica aqui para mais informações)..

Obs. A licença de uso padrão da C3 permite somente 1 (um) leitor biométrico, seja ele USB 

ou direto na placa. Caso seja necessário a instalação de mais outros leitores biométricos 

será necessário adquirir mais licenças. 
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3. CONECTORES E JUMPERS 

A C3 é equipada com vários conectores permitindo a sua conexão com outros dispositivos. A figura abaixo mostra a disposição geral dos 

conectores na placa. O pino 1 de cada conector é marcado por um triângulo 

 

A Neokoros reserva-se o direito de 

alterar qualquer informação constante 

neste catálogo sem aviso prévio  

Clique com Mouse em cima dos 

conectores para saber mais 

informações.  

A Neokoros reserva-se o direito de alterar qualquer informação constante neste catálogo sem aviso prévio  
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Clique com Mouse em cima dos 

conectores para saber mais 

informações.  

A Neokoros reserva-se o direito de alterar qualquer informação constante neste catálogo sem aviso prévio  
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3.1. CN1 – Conector Display Texto 

CN1 – Display Texto 

 

Pino 1 ▼ GND 
Pino 2 VCC-LCD 
Pino 3 LCD-X-VO 
Pino 4 LCD-X-D/~I 
Pino 5 LCD-X-R/~W 
Pino 6 LCD-X-E 
Pino 7 LCD-X-D0 
Pino 8 LCD-X-D1 
Pino 9 LCD-X-D2 
Pino 10 LCD-X-D3 
Pino 11 LCD-X-D4 
Pino 12 LCD-X-D5 
Pino 13 LCD-X-D6 
Pino 14 LCD-X-D7 
Pino 15 VCC-LCD 
Pino 16 LCD-X-BKLT-K 

Obs. Para usar o display texto deve utilizar o Jumper JP6. 

3.2. CN3 – Conector Display Gráfico 

CN3 – Display Gráfico 

 

Pino 1 ▼ GND 

Pino 2 VCC-LCD 
Pino 3 LCD-X-VO 
Pino 4 LCD-X-D/~I 
Pino 5 LCD-X-R/~W 
Pino 6 LCD-X-E 
Pino 7 LCD-X-D0 
Pino 8 LCD-X-D1 
Pino 9 LCD-X-D2 
Pino 10 LCD-X-D3 
Pino 11 LCD-X-D4 
Pino 12 LCD-X-D5 
Pino 13 LCD-X-D6 
Pino 14 LCD-X-D7 
Pino 15 LCD-X-~CS2 
Pino 16 LCD-X-~CS1 
Pino 17 LCD-X-~RST 
Pino 18 LCD-X-VEE 
Pino 19 VCC 5V 
Pino 20 LCD-X-BKLT-K 

 

2 1 

2 1 
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3.3. CN2 – Conector Conexão com Orange PI One para imagens 

CN2 – Conexão com Orange PI One para imagens 

 

Ligar com cabo flat 24 pinos 

(Bottom Contact ) contato 

inferior. 
 

 

3.4. CN6 – Conector Placa de Captura biométrica simples ou dupla 

CN6 – Placa de Captura biométrica simples ou dupla 

  

Conector de função de sensor 

impressão digital (Biometria). 

Ligar com cabo captura 26 vias, 

com placa captura simples ou 

dupla. 
 

 

 

Nota: Ligar somente com acessórios fornecidos pela Neokoros 

 

Nota: Ligar somente com acessórios fornecidos pela Neokoros 
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3.5. CN8 – Conector para Placa Extensora Auxiliar 

CN8 – Conector Para Placa Extensora Auxiliar 

 

 

Conector reservado para placas 

auxiliares e podemos fornecer 

projetos específicos sob 

demanda.  

Consulte-nos para saber os 

modelos disponíveis. 

 

3.6. CN11 – Conector Sensor de Urna 

Sensor Urna com sinais digitais "switch to high-side" ou "switch to low-side" com saída de alimentação 

de 5 V ou 12 V (selecionável por jumper). 

CN11 – Sensor de Urna 

 

Pino 1 ▼ VCC – SELECT. 

Pino 2 SINAL – SENSOR 2 

Pino 3 GND 

Pino 4 GND 

 

Obs.: 

Jumper JP11 seletor switch to HIGH-SIDE ou LOW-SIDE para o tipo de sinal do sensor de urna. 

Jumper JP1 seletor de tensão de 5 V ou 12V no pino 1 VCC – SELECT. (Clica aqui para mais informações). 
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3.7. CN13 – Conector Sensor de Giro 

Sensor GIRO com sinais digitais "switch to high-side" ou "switch to low-side" com saída de alimentação 

de 5 V ou 12 V (selecionável por jumper). 

CN13 – Sensor de Giro 

 

Pino 1 ▼ SINAL – SENSOR 1 

Pino 2 VCC – SELECT 

Pino 3 SINAL – SENSOR 0 

Pino 4 GND 

Pino 5 VCC – SELECT. 

 

Obs.: 

Jumper JP12 e JP13 seletor switch to HIGH-SIDE ou LOW-SIDE para os tipos de sinais de giro. 

Jumper JP1 seletor de tensão de 5 V ou 12V no pino 1 VCC – SELECT. (Clica aqui para mais informações). 

 

3.8. CN16 – Conector Relé 1 Acionamento (Contato Seco) 

CN16 – Relé 1 Acionamento (Contato Seco) 

 

Pino 1 ▼ NA (Aberto) 

Pino 2 COM (Comum) 

Pino 3 NF (Fechado) 

 

Obs.: Relé independente – Dispositivo 15 NKHM 

• (220 VAC / 10 A) e (125 VAC / 10A) 
• (30 VDC / 10A) e (28 VDC / 10A) 
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3.9. CN20 – Conector Relé 2 Acionamento (Contato Seco) 

CN20 – Relé 2 Acionamento (Contato Seco) 

 

Pino 1 ▲ NA (Aberto) 

Pino 2 COM (Comum) 

Pino 3 NF (Fechado) 

Obs.: Relé independente - Dispositivo 09 NKHM 

• (220 VAC / 10 A) e (125 VAC / 10A) 
• (30 VDC / 10A) e (28 VDC / 10A) 

3.10. CN12 - Conector Teclado 

CN12 – Teclado 

 

Pino 1 ◄ KBD-X-COLUNA 4 

Pino 2 KBD-X-COL COLUNA 2 

Pino 3 KBD-X-LINHA 1 

Pino 4 KBD-X-COLUNA 1 

Pino 5 KBD-X-LINHA 4 

Pino 6 KBD-X-COLUNA 3 

Pino 7 KBD-X-LINHA 3 

Pino 8 KBD-X-LINHA 2 
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3.11. CN21 – Conector Pictograma Central 

CN21 – Pictograma Central 

 

Pino 1 ▲ +12V 

Pino 2 Pictograma 1 

Pino 3 Pictograma 2  

Pino 4 Pictograma 3 

Pino 5 GND 

Pictograma 3 símbolos com saída de 12 V anodo comum, com transistores chaveando os catodos para 
GND. 

• Pictograma 1 - (Dispositivo 10 NKHM – defualt Green) 
• Pictograma 2 - (Dispositivo 12 NKHM – defualt Red) 

• Pictograma 3 - (Dispositivo 11 NKHM – defualt Green) 

3.12. CN22 – Conector Pictograma Esquerdo 

CN22 – Pictograma Esquerdo 

 

Pino 1 ▲ +12V 

Pino 2 Pictograma 1 

Pino 3 Pictograma 2  

Pino 4 GND 

Pictograma 2 símbolos com saída de 12 V anodo comum, com transistores chaveando os catodos para 
GND. 

• Pictograma 1 - (Dispositivo 14 NKHM – defualt Green) 
• Pictograma 2 - (Dispositivo 13 NKHM – defualt Red) 
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3.13. CN23 – Conector Pictograma Direito 

CN23 – Pictograma Direito 

 

Pino 1 ▲ +12V 

Pino 2 Pictograma 1 

Pino 3 Pictograma 2  

Pino 4 GND 

Pictograma 2 símbolos com saída de 12 V anodo comum, com transistores chaveando os catodos para 
GND. 

• Pictograma 1 - (Dispositivo 02 NKHM – defualt Red) 

• Pictograma 2 - (Dispositivo 01 NKHM – defualt Green) 

 

3.14. CN24 – Conector Serial2 - RS232 

CN24 – Serial2 - RS232 

 

Pino 1 ▲ VCC – JP4 

Pino 2 RX 

Pino 3 TX  

Pino 4 GND 

Obs.: Conector de níveis lógicos RS232 com saídas de alimentação de 5 V ou 12 V (Selecionável por 
jumper JP4 - Clica aqui para mais informações). 
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3.15. CN25 – Conector Serial1 - RS232 

CN25 – Serial1 - RS232 

 

Pino 1 ▲ VCC – JP4 

Pino 2 RX 

Pino 3 TX  

Pino 4 GND 

Obs.: Conector de níveis lógicos RS232 com saídas de alimentação de 5 V ou 12 V (Selecionável por 
jumper JP5 - Clica aqui para mais informações). 

 

 

3.16. Conector Solenoide 

CN26 ~ 29 – Conector Solenoide 

 

Pino 1 ▲ V+ 

Pino 2 Sinal - Solenoide 

 

• CN26 – Solenoide 4 - URNA – (Dispositivo 8 NKHM). 

• CN27 – Solenoide 3 - BRAÇO ANTIPÂNICO – (Dispositivo 7 NKHM). 

• CN28 – Solenoide 2 - TRAVA SENTIDO 1 – (Dispositivo 5 NKHM). 

• CN29 – Solenoide 1 - TRAVA SENTIDO 0 ou Bloqueio com 1(uma) Solenoide – (Dispositivo 6 
NKHM). 

Nota: As saídas dos 4 conectores solenoide (CN26, CN27, CN28, CN29) são saídas de acionamento com 
modulação PWM com transistor chaveando o negativo da carga para GND. Capacidade máxima V+ de 
até 30 V 3 A. 

Obs.: Para o obter saída tensão no pino V+ dos conectores do solenoide, o pino 1 do conector CN30 (Do 
borne de alimentação da placa C3) deve estar energizado com algum tipo de tensão, (Obedecendo a 
tensão de alimentação dos solenoides que é utilizado na catraca), ou utilizar a tensão de entrada da 
fonte 12V que alimenta a placa C3 e realizando um jumper do pino 1 com 2 no conector CN30 (Conforme 
a imagem abaixo). 
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Forma como jumper deve ser conectado com fonte de alimentação 12V  

 

3.17. CN30 – Conector de alimentação placa C3 e Solenoide. 

CN30 – Alimentação placa C3 e solenoide 

 

Pino 1 ▲ V+ 

Pino 2 +12V 

Pino 3 GND 

 

 

Conector de alimentação CN30 com JUMPER no pino 1 (V+) com pino 2( 12V ) 

JUMPER 
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3.18. CN31 – Conector Multifuncional 1 

CN31 – Conector Multifuncional 1 

 

Pino 1 ▼ VCC – JP10 

Pino 2 D1 

Pino 3 D0 

Pino 4 GND 

 

3.19. CN32 – Conector Multifuncional 2 

CN32 – Conector Multifuncional 2 

 

Pino 1 ▼ VCC – JP10 

Pino 2 D1 

Pino 3 D0 

Pino 4 GND 

 

Nota: 

As 2 duas portas multifuncional CN31 e CN32 tem a opção de atuar como: 

• Leitor de cartões Wiegand 26bits ou ABA TRACK, com saída de alimentação de 5 V ou 12 V 
(selecionável por jumper JP10). 

• Sensor digital com nível logico de tensão 5 V. 
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3.20. JUMPERS 

3.20.1 – JP1 – Seleção de tensão geral sensor. 

 

Conector Função Pinos 

JP1 
Seletor de tensão geral 
para sensores (Giro e 
Urna) 5V e 12V 

 

Pino ▲1- 2 Selecionar 5V 

Pino 2 - 3 Seleciona 12V 

 

3.20.2 – JP11 – Seleção de tensão sensor de Urna. 

 

Conector Função Pinos 

JP11 

Seletor tipo de sinal 
switch to HIGH-SIDE ou 
LOW-SIDE para sensor de 
urna CN11.  

Pino ▲1- 2 LOW-SIDE 

Pino 2 - 3 HIGH-SIDE 

Obs. O Jumper JP1 deve estar selecionado no valor de tensão desejado 5 V ou 12 V para acionar está função. 

 

3.20.3 – JP12 – Seleção tipo de sinal digital sensor de giro (Sensor 1). 

 

Conector Função Pinos 

JP12 

Seletor qual tipo de sinal 
switch to HIGH-SIDE ou 
LOW-SIDE para sensor 1 
do conector CN13 Giro.  

Pino ▲1- 2 LOW-SIDE 

Pino 2 - 3 HIGH-SIDE 

Obs. O Jumper JP1 deve estar selecionado no valor de tensão desejado 5 V ou 12 V para acionar está função. 
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3.20.4 – JP13 – Seletor para qual tipo de sinal digital sensor de giro (Sensor 0). 

 

Conector Função Pinos 

JP13 

Seletor qual tipo de sinal 
switch to HIGH-SIDE ou 
LOW-SIDE para sensor 0 
do conector CN13 Giro.  

Pino ▲1- 2 LOW-SIDE 

Pino 2 - 3 HIGH-SIDE 

Obs. O Jumper JP1 deve estar selecionado no valor de tensão desejado 5 V ou 12 V para acionar está função. 

 

3.20.5 – JP6 – Seletor que ativar a opção display texto. 

 

Conector Função Pinos 

JP6 
Seletor que ativar a 
opção display texto 

CN1. 

 

Pino 1▲ LCD – TEXTO VEE 

Pino 2  GND 

ATENÇÃO. Não utilizar este jumper JP6 quando for usar a função display gráfico. 

 

3.20.6 – JP3 – Seletor de tensão LCD. 

 

Conector Função Pinos 

JP3 
Seletor que ativar a 
opção display texto 

CN1. 

 

Pino ▲1- 2 VCC – LCD 3.3 V 

Pino 2 - 3 VCC – LCD 5 V 

Obs.: Está opção vem selecionado de fábrica com VCC 5V, para alterar 3.3V deve solicitar a empresa 
NEOKOROS ou autorizadas para realizar este tipo de procedimento.  
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3.20.7 – JP4 – Seletor de tensão 5V e 12 para o Serial 2 (CN24) 

 

Conector Função Pinos 

JP4 
Seletor de tensão 5V e 

12 para o Serial 2 
(CN24) 

 

Pino ▼ 1- 2 5 V 

Pino 2 - 3 12 V 

 

3.20.8 – JP5 – Seletor de tensão 5V e 12 para o Serial 1 (CN25) 

 

Conector Função Pinos 

JP5 
Seletor de tensão 5V e 

12 para o Serial 1 
(CN25) 

 

Pino ▼1- 2 5 V 

Pino 2 - 3 12 V 

 

3.20.9 – JP10 – Seletor de tensão 5V e 12 para porta multifuncional (CN31 e CN32) 

 

Conector Função Pinos 

JP10 
Seletor de tensão 5V e 

12 para o Serial 1 
(CN25)  

Pino ▼1- 2 5 V 

Pino 2 - 3 12 V 

Nota: JP10 a tensão selecionada é para os dois conectores CN31 e CN32. 
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4. NKHM (NEOKOROS HARDWARE MANAGER) 

O NKHM (Neokoros Hardware Manager) é um software de configuração compatível com vários 

equipamentos de controle de acesso Neokoros, incluindo a C3. Um programa altamente executável (extensão 

.exe) (Sem necessidade de instalação), onde estabelece comunicação e permite acesso as configurações na 

memória do equipamento. Através deste software, é possível selecionar diferentes modos de operação, ativar 

e desativar funções específicas da C3, onde configura e operar conforme as necessidades do usuário. 

O NKHM pode acessar e modificar os “Atributos de Configuração” (CA - Configuration Attributes), um 

script de configuração de controle de parâmetros internos dos equipamentos Neokoros.  

Mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado de Suporte NEOKOROS 

(https://neokoros.com/) para obtenção de uma cópia do software – GRATUITAMENTE. 

4.1. Ambiente NKHM 

Ao ser executado, a tela principal do NKHM lista todos os dispositivos de acesso conectados à rede 

local. 

Tela principal do NKHM 

https://neokoros.com/
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4.2. Configuração Automática de IP/Teste de Stress 

O NKHM permite a execução de teste de stress através do envio de comandos ao equipamento. 

Também permite a configuração automática de IP. Ao executar os testes, verifica-se a correta comunicação 

entre a C3 e a rede local.  

Execute os seguintes procedimentos: 

Passo 1. Conecte um cabo de rede ao conector Ethernet da C3. Conecte a outra extremidade 

ao switch da rede. 

Passo 2. Realize as conexões com a fonte elétrica, (Conector CN30 alimentação placa) Com a 

C3 energizada, execute o software NKHM. 

 

Placa CONTROLLER 3 conectado com cabo de rede, e led D1 sinalizando que a placa está energizada. 

 

Passo 3. Na tela principal do NKHM, irá exibir uma lista de dispositivos disponível para 

conectar, certifique a etiqueta de número de série do equipamento (colado na parte inferior 

da placa), e localize a numeração presente do equipamento primeira coluna do NKHM. 
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Etiqueta de identificação do número de série do equipamento. 

 

Obs. Caso o equipamento esteja com display e teclado, você pode usar a opção de clicar no 

teclado * e depois  #  (repedindo 2 vezes) irá exibir o número de série (S) do equipamento e 

a versão do firmware (V) no display da Controller. 
 

 

 

Após exibir o número de série do equipamento, clique novamente no  # irá exibir outra “aba” 

de informações, contendo o IP do equipamento ( i ) e a máscara de rede( m ). 
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Clicando novamente no  # irá exibir Gateway do equipamento ( g ) e o IP do servidor ou última 

máquina ( s ) que configurou o equipamento. 

 

 

Equipamento encontrado no NKHM. 
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Passo 4. Se o equipamento não aparecer na lista, clique sobre o botão “Recarregar” ou 

pressione “F5”. 

Passo 5. Execute clique duplo sobre a denominação do equipamento na lista. Clique sobre a 

aba “Config.IP” 

 

Passo 6. Clique sobre o botão “Configurar” 

 

Passo 7. Uma mensagem de confirmação do teste de configuração será exibida. 

 

 
 

Passo 8. Continue com os procedimentos a seguir para executar o teste de stress. 
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Passo 9. Clique sobre a aba “Informações” e em seguida clique sobre o botão “Iniciar”. 

Comandos serão transmitidos para a PC2. O equipamento deverá responder com sinais 

sonoros. A indicação de execução do teste de stress será exibida no display conectado ao 

equipamento. 

 

 

 

 

Passo 10. Irá iniciar o teste de stress, informando a um relatório quantidade de comando enviado 

por segundo, comando de erro, transmissão e outros. 
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Passo 11. Clique novamente sobre o botão “Parar”; (anteriormente exibido como “Iniciar”) para 

cessar o teste. 

 

A placa C3 encontra-se devidamente reconhecida na rede local. Caso o equipamento não seja listado 

na tela principal do NKHM, considere as seguintes observações: 

✓ Verifique se a C3 se encontra energizada; 

✓ Verifique se a C3 se encontra ligada à rede; 

✓ Verifique a possibilidade de conflitos de IP caso vários equipamentos biométricos e de acesso 

de pessoal estejam conectados à rede local. 

✓ Reconfigure os IPs dos equipamentos se necessário. 
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4.3. Atualização de Firmware 

Para atualizar o firmware da placa C3 deve realizar o seguinte passo: 

Passo 1. Conecte um cabo de rede ao conector Ethernet da C3. Conecte a outra extremidade ao 

switch da rede. 

Passo 2. Realize as conexões com a fonte elétrica, (Conector CN30 alimentação placa) Com a C3 

energizada, execute o software NKHM. 

Passo 3. Com NKHM aberto, localize o número de série do equipamento (Explicado logo acima 

como se localiza o número de série da placa C3). 

Passo 4. Realize a configuração de comunicação IP do equipamento. “Ok! Teste equipamento”. 

(Explicado logo acima no tópico 4.2). 

Passo 5. Volte para ambiente principal do NKHM e localize a aba “Firmware” 

 

 

Passo 6. Clique na aba “Firmware”, onde irá abrir uma janela para localizar endereço do arquivo 

firmware extensão .bin (fornecido no site ou suporte técnico Neokoros), e salvo em seu 

computador. 

Nota: Para adquirir firmware atualizado ou com diferentes configurações (permitindo 

compatibilidade com dispositivos externos, outros itens de hardware NEKOROS) podem ser 

obtidos junto ao Serviço de Suporte Autorizado Neokoros, entrando em contato no site: 

https://neokoros.com. 
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Passo 7. Clique em “Abrir”. 

Passo 8. Seleciona o número do C3 desejado, e clique na aba “Atualizar”, onde irá solicitar uma 

confirmação para atualizar, clique em “Sim”. Caso não seja o equipamento desejado clique em 

“Não”, para cancelar a atualização. 
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Passo 9. Irá abri uma janela mostrando os status da atualização do firmware do equipamento. E 

após a atualização o equipamento irá ser restar automaticamente. 

 

Passo 10.  Após a conclusão do reset do C3, o NKHM irá exibir uma mensagem de “Atualização com 

sucesso”. 
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Passo 11. Finalizando clique em “Ok” para concluir o processo. 

 

Possível problema que ocasionar erro na atualização: 

✓ Cabo de rede não conectado; 

✓ Configuração de IP mal configurado. 

✓ Equipamento fora da máscara de rede. 

✓ Firmware não compatível com o equipamento. 

✓ Desligar o equipamento antes que atualização seja concluída. 
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4.3.1 – Atualizar firmware FC2 

Passo 1. Com dispositivo presente na lista da tela principal do NKHM, execute clique duplo em 

sua denominação (Conforme explicado no passo a passo 4.1). 

Passo 2. Clique sobre a aba “Arquivos”. 

Passo 3. Encontra e selecionar o arquivo FC2 extensão .bin na opção “Pasta local (...)”.  

 

Passo 4. Seleciona o arquivo, e clica na segunda seta e seleciona a opção “Subir como”. 

 

 

 

 

Passo 5. Após escreva o nome do arquivo como “ FC2 ” em letra maiúscula. 

1 

2 

3 
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Passo 6. E espera carregar o arquivo, quando o campo esquerdo mostrar os dados dos arquivos. 

 

Passo 7. Na aba “Configuração” no campo “opções” escreva em letra Maiúscula no primeiro 

campo “FC2VERSION” no campo “Nome:” e clica em “LER”. 

Passo 8. Irá aparecer no campo “Valor” o número da versão do FC2. 
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4.3.2 – Atualizar firmware pela USB - (Pendrive) 

Passo 1. Formatar um pen drive no formato FAT32 

Passo 2. Criar uma pasta com o nome nkupdate 

Passo 3. Copiar o arquivo de firmware para dentro da pasta 

Passo 4. Renomear o arquivo para nkapp (sem extensão) 

Passo 5. Com a placa ligada colocar o pen drive no porta usb 

Passo 6. Acompanhe no LCD a atualização.  

 

4.3.3 – Resetar IP rede via USB - (Pendrive) 

Passo 1. Formatar um pen drive no formato FAT32 

Passo 2. Criar uma pasta com o nome nkupdate 

Passo 3. Copiar o arquivo de (Controller3-reset-ip.bin) para dentro da pasta 

Passo 4. Renomear o arquivo para nkapp (sem extensão) 

Passo 5. Com a placa ligada colocar o pen drive no porta usb. 

Passo 6. Acompanhe no LCD a atualização ou led do conector Rj45 pisar 2 vezes sinalizando 

resete concluído. 

 

Nota: Solicitar ao suporte Técnico Neokoros o arquivo para realizar estes procedimentos. Ou acessar no site: 

https://neokoros.com/ 

https://neokoros.com/
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4.4 .Leitura do Arquivo de Configuração (CA - Configuration Attributes) 

A C3 possui um script de configuração estruturado por vários parâmetros os quais podem ser alterados 

para modificar o modo de operação e ainda adequá-la a diversos dispositivos conectados à placa. O script de 

configuração, também chamado de “Configuration Attributes” ou simplesmente por “CA”, pode ser lido pelo 

NKHM. 

Uma vez que o script esteja presente na tela, é possível edita-lo - como se fosse um arquivo de texto, para 

inserir as alterações necessárias. As alterações devem ser efetuadas de acordo com parâmetros específicos e 

seus valores correspondentes para cada um dos itens de configuração, conforme demonstraremos 

posteriormente. Nos procedimentos a seguir, veremos como ler o CA de fábrica da C3. 

 

Passo 1. Com dispositivo presente na lista da tela principal do NKHM, execute clique duplo em 

sua denominação (Conforme explicado no passo 1 e 2). 

Passo 2. Clique sobre a aba “Configuração”. 

Passo 3. No painel “Arquivo de configuração (CA)”, clique sobre o botão “Ler”. 

 

  

IMPORTANTE: Não execute alterações no arquivo de configuração sem consultar a lista de 

parâmetros e seus respectivos valores. Alterações incorretas podem provocar parada ou 

funcionamento inadequado da placa. 
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Passo 4. O script de configuração será exibido no NKHM 

 

Paramento do arquivo CA 

4.5.Testes de Dispositivos e Sensores 

O NKHM pode ser usado para testar dispositivos e sensores na C3. 

Passo 1. No NKHM, execute clique duplo na designação (número de série). 

Passo 2. Configura a rede do equipamento conforme explicado acima. 

Passo 3. Na tela do NKHM, clique na aba “Dispositivos” 
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Passo 4. Irá exibir uma janela de opções, clique no caixa selecionadora, nas e marca as opções 

“Atualizar automaticamente” e na “Mais rapidamente”, e depois em LER. 

 

Passo 5. Experimente clicar as opções de dispositivos de 1 a 15, cada uma destas opções aciona 

um determinado periférico, segue abaixo a lista: 

1 .......  .............................. Pictograma 2 - (Pictograma direito CN23). 

2 .......  .............................. Pictograma 1 - (Pictograma direito CN23). 

3 .......  .............................. Backlight – Display LCD. 

4 .......  .............................. Buzzer – Controller3 . 

5 .......  .............................. Solenoide 2 – CN28 

6 .......  .............................. Solenoide 1 – CN29 

7 .......  .............................. Solenoide 3 – CN27 

8 .......  .............................. Solenoide 4 – CN26 

9 .......  .............................. Relé 2 – CN20 

10 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma central CN21). 

11 .....  .............................. Pictograma 3 – (Pictograma central CN21). 

12 .....  .............................. Pictograma 2 – (Pictograma central CN21). 

13 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN22). 

14 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN23). 

15 .....  .............................. Relé 1 – CN16 
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Passo 6. Para testar os sensores, abra ou feche contato de cada entrada dos sensores digitais 

(Giro ou de Urna), usando um sensor de giro, botão ou interruptores para que o equipamento 

detecte o acionamento. 

 

Passo 7. Exemplo de acionamento no sensor 0 do sensor de giro sendo acionado. 
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4.6. Utilização com Sensores Independentes 

A C3 pode ser configurada para utilização com sensores independentes para comandar, por exemplo, 

duas portas; (cancelas, barreiras, etc). A placa deve, no entanto, se encontrar com o “Modo Catraca” desativado 

através do arquivo de configuração. A seguir um exemplo de como o arquivo pode ser configurado para 

utilização com duas portas. Note o parâmetro “Turnstile” cujo valor descrito no exemplo mantêm o “Modo 

Catraca” da C3 desativado. 

As funções utilizadas para esta configuração são estas: 

• CardS1D 

• CardS2D 

• Turnstile 

• Relay1 

• Relay2 

• DoorSensor1 

• DoorSensor2 

• MaxOpenDelay 

• DoorAlarm 
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5. OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO - PARÂMETROS DO ARQUIVO CA. 

As opções na C3 podem ser definidas através dos valores dos parâmetros no arquivo CA. Ao ler e exibir 

o conteúdo do arquivo na tela principal do NKHM, os parâmetros e seus respectivos valores podem ser 

inseridos, retirados e alterados através de simples edição, como se fosse um texto comum. 

A sintaxe dos parâmetros e seus valores deve ser seguida à risca. Caso a sintaxe esteja incorreta, a 

especificação do parâmetro e seu valor correspondente não causará qualquer efeito na C3.  

Após a inserção, eliminação ou alteração de parâmetros, clique sobre o botão “Salvar” do painel 

“Arquivo de configuração (CA)” da aba “Configuração” no NKHM. A modificação será gravada na memória 

interna da C3. 

 

 

 

Valores de vários parâmetros diferentes provenientes de fábrica, apresentam notação hexadecimal. 

Os valores para os parâmetros no NKHM podem ser inseridos em tanto em notação decimal ou hexadecimal. 

ATENÇÃO: Para configurar a C3 para utilização com dois dispositivos (duas portas, por ex.), siga as 

orientações do tópico “Utilização com Sensores Independentes”. 

Salvar 

OBS: Arquivos CA específicos para diferentes configurações (permitindo compatibilidade com 

dispositivos externos, outros itens de hardware etc.) podem ser obtidos junto ao Serviço de 

Suporte Autorizado Neokoros, caso necessário. (https://neokoros.com/). 
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5.1 Lista de Parâmetros / Valores 

Os parâmetros e seus valores correspondentes devem ser inseridos/modificados de acordo com a lista 

a seguir: 

5.1.1. AcceptKbd 

Permite a digitação do PIN no teclado do equipamento. 

AcceptKbd=0 .......................................................... Desativado (Default). 

AcceptKbd=1 .......................................................... Ativado. 

5.1.2.  AutoResetDisplay 

Realizar auto resete do display a cada 30 segundos. 

AutoResetDisplay=0 ............................................... Desativado  

AutoResetDisplay=1 ............................................... Ativado (Default). 

 

5.1.3.  BacklightOn 

Define o estado da iluminação do display LCD.  

BacklightOn=0 ....................................................... Display irá iluminar apenas quando em atividade, - 

Recepção de mensagens, utilização do teclado etc. – (Default). 

BacklightOn=1  ...................................................... Display sempre iluminado. 

 

  

Nota. A opção N08=0x0100  
(Realiza o mesmo procedimento); 

Nota. A opção N04 controla a intensidade do brilho de luz do display; 
N04=X 
• Onde “ X ” será substituído por um valor entre 0 a 65000. 
Exemplo: 
N04=65000 
(Intensidade do brilho 100%). 
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5.1.4. BuzzerOff 

Habilita/desabilita os sons emitidos pelo Buzzer do equipamento. 

BuzzerOff=0 ...........................................................  Habilita buzzer - Equipamento emite sons – 

(Default). 

BuzzerOff=1  .......................................................... Desabilita buzzer - Equipamento sem sinais sonoros. 

5.1.5.  CardS1 

Ativa tipo de leitor de cartão quando conectado na porta Serial 1 – (Conector CN25). 

CardS1=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao código dos seguintes cartões: 

0 .......  .............................. Nenhum. 

1 .......  .............................. Mifare SRT Neokoros. 

2 .......  .............................. RFID 125 kHz (Protocolo leitor Acura) *1 

3 .......  .............................. Código de Barra. 

8 .......  .............................. Leitor Mifare 13.56Mhz modelo Duali DE-ABM6. 

9 .......  .............................. Leitor Acura Mifare AM-11. 

12 .....  .............................. Leitor Acura Mifare AM-08 (Lê apenas o número de série em 

Hexadecimal). 

16 .....  .............................. RFID 125 kHz + 2 bytes + Checksum. 

18 .....  .............................. Mifare YHY e NK-Mifare 13.56Mhz. 

19 .....  .............................. Leitor proximidade modelo Indala. 

20 .....  .............................. QrCode. 

22 .....  .............................. Conversão do valor decimal Wiegand (Modelo Acura) para texto 

(Protocolo ABA-TRACK II Acura). *2 

23 .....  .............................. Conversão valor do leitores YHY e NK-Mifare 13.56Mhz para 

texto (Protocolo ABA-TRACK II Acura). *3 

 

Exemplo: 

CardS1=2 

 

Aplicação para cartão modelo 125kHz. 

OBSERVAÇÃO: 

1* Protocolo 125kHz leitor RFID Acura. 

STX (02 HEXADECIMAL) DADOS (10 Caracteres ASCII) CR (0D HEXADECIMAL) LF(0A HEXADECIMAL) ETX(03HEX) 

2 e 3* Protocolo ABA-TRACK II leitor RFID Acura. 

SEQ. 10 
ZEROS 

START SENTINEL 
(11010) 

DADOS (14 DÍGITOS) END SENTINEL (11111) 
LONGITUDINAL 

REDUNDANCY CHECK 
SEQ. 10 
ZEROS 
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5.1.6.  CardS1BaudRate 

Altera o número de vezes que um sinal em um canal de comunicação muda o estado de velocidade de 

comunicação no Serial 1 – CardS1 (Conector CN25). 

CardS1BaudRate=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao valor de velocidade do tipo de leitor de 

proximidade. 

0 .......  .............................. Nenhum – (Default) 

Valores: ........................... Usar um Baud Rate apropriado como: (1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400,115200...) 

 

Exemplo: 

CardS1BaudRate =9600 

5.1.7.  CardS2 

Ativa tipo de leitor de cartão quando conectado na porta Serial 2 – (Conector CN24). 

CardS2=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao código dos seguintes cartões: 

0 .......  .............................. Nenhum. 

1 .......  .............................. Mifare SRT Neokoros. 

2 .......  .............................. RFID 125 kHz (Protocolo leitor Acura) *1 

3 .......  .............................. Código de Barra. 

8 .......  .............................. Leitor Mifare 13.56Mhz modelo Duali DE-ABM6. 

9 .......  .............................. Leitor Acura Mifare AM-11. 

12 .....  .............................. Leitor Acura Mifare AM-08 (Lê apenas o número de série em 

Hexadecimal). 

16 .....  .............................. RFID 125 kHz + 2 bytes + Checksum. 

18 .....  .............................. Mifare YHY e NK-Mifare 13.56Mhz. 

19 .....  .............................. Leitor proximidade modelo Indala. 

20 .....  .............................. QrCode. 

22 .....  .............................. Conversão do valor decimal Wiegand (Modelo Acura) para texto 

(Protocolo ABA-TRACK II Acura). *2 

23 .....  .............................. Conversão valor do leitores YHY e NK-Mifare 13.56Mhz para 

texto (Protocolo ABA-TRACK II Acura). *3 

 

Exemplo: 

CardS1=2 

 

Aplicação para cartão modelo 125kHz. 
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OBSERVAÇÃO: 

*1 Protocolo 125kHz leitor RFID Acura. 

STX (02 HEXADECIMAL) DADOS (10 Caracteres ASCII) CR (0D HEXADECIMAL) LF(0A HEXADECIMAL) ETX(03HEX) 

*2 e *3 Protocolo ABA-TRACK II leitor RFID Acura. 

SEQ. 10 
ZEROS 

START SENTINEL 
(11010) 

DADOS (14 DÍGITOS) END SENTINEL (11111) 
LONGITUDINAL 

REDUNDANCY CHECK 
SEQ. 10 
ZEROS 

5.1.8.  CardS2BaudRate 

Altera o número de vezes que um sinal em um canal de comunicação muda o estado de velocidade de 

comunicação no Serial 1 – CardS2 (Conector CN24). 

CardS2BaudRate=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao valor de velocidade do tipo de leitor de 

proximidade. 

0 .......  .............................. Nenhum – (Default). 

Valores: ........................... Usar um Baud Rate apropriado como: (1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400,115200...). 

 

Exemplo: 

CardS2BaudRate =9600 

5.1.9.  CardS3 

Ativa tipo de leitor de cartão quando conectado na porta multifuncional 1 – (Conector CN31). 

CardS3=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao código dos seguintes cartões: 

0 .......  .............................. Sensor digital. *1 

10 .....  .............................. Leitores Wiegand 26 bits – (Default). 

11 .....  .............................. ABA-TRACK II. 

13 .....  .............................. ABA-TRACK MIFARE. 

14 .....  .............................. Wiegand Raw. 

15 .....  .............................. Wiegand Mifare. 

17 .....  .............................. Wiegand Keyboard. 

21 .....  .............................. Leitores Wiegand 34 bits. 

22 .....  .............................. Conversão do valor decimal Wiegand (Modelo Acura) para texto 

(Protocolo ABA-TRACK II Acura). *2 

Exemplo: 

CardS3=10 

Aplicação para cartão Wiegand 26 bits. 
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*1 Sensor digitais NKHM. 

• Pino 2 D1 – Sensor 5 NKHM; 

• Pino 3 D0 – Sensor 4 NKHM; 

*2 Protocolo ABA-TRACK II leitor RFID Acura. 

SEQ. 10 
ZEROS 

START SENTINEL 
(11010) 

DADOS (14 DÍGITOS) END SENTINEL (11111) 
LONGITUDINAL 

REDUNDANCY CHECK 
SEQ. 10 
ZEROS 

5.1.10. CardS4 

Ativa tipo de leitor de cartão quando conectado na porta  

multifuncional 2 – (Conector CN32). 

CardS4=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao código dos seguintes cartões: 

0 .......  .............................. Sensor digital. *1 

10 .....  .............................. Leitores Wiegand 26 bits – (Default). 

11 .....  .............................. ABA-TRACK II. 

13 .....  .............................. ABA-TRACK MIFARE. 

14 .....  .............................. Wiegand Raw. 

15 .....  .............................. Wiegand Mifare. 

17 .....  .............................. Wiegand Keyboard. 

21 .....  .............................. Leitores Wiegand 34 bits. 

22 .....  .............................. Conversão do valor decimal Wiegand (Modelo Acura) para texto 

(Protocolo ABA-TRACK II Acura). 

Exemplo: 

CardS4=10 

Aplicação para cartão Wiegand 26 bits. 

*1 Sensor digitais NKHM. 

• Pino 2 D1 – Sensor 7 NKHM; 

• Pino 3 D0 – Sensor 6 NKHM; 

*2 Protocolo ABA-TRACK II leitor RFID Acura. 

SEQ. 10 
ZEROS 

START SENTINEL 
(11010) 

DADOS (14 DÍGITOS) END SENTINEL (11111) 
LONGITUDINAL 

REDUNDANCY CHECK 
SEQ. 10 
ZEROS 
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5.1.11. CardS5 

Expandindo mais uma porta serial no C3 conectado no USB do modulo Orange utilizando um conversor 

serial-USB. 

CardS5=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao código dos seguintes cartões: 

0 .......  .............................. Nenhum. 

1 .......  .............................. Mifare SRT Neokoros. 

2 .......  .............................. RFID 125 kHz (Protocolo leitor Acura) *1 

3 .......  .............................. Código de Barra. 

8 .......  .............................. Leitor Mifare 13.56Mhz modelo Duali DE-ABM6. 

9 .......  .............................. Leitor Acura Mifare AM-11. 

12 .....  .............................. Leitor Acura Mifare AM-08 (Lê apenas o número de série em 

Hexadecimal). 

16 .....  .............................. RFID 125 kHz + 2 bytes + Checksum. 

18 .....  .............................. Mifare YHY e NK-Mifare 13.56Mhz. 

19 .....  .............................. Leitor proximidade modelo Indala. 

20 .....  .............................. QrCode. 

22 .....  .............................. Conversão do valor decimal Wiegand (Modelo Acura) para texto 

(Protocolo ABA-TRACK II Acura). *2 

23 .....  .............................. Conversão valor do leitores YHY e NK-Mifare 13.56Mhz para 

texto (Protocolo ABA-TRACK II Acura). *3 

 

Exemplo: 

CardS5=2 

 

Aplicação para cartão modelo 125kHz. 

OBSERVAÇÃO: 

1* Protocolo 125kHz leitor RFID Acura. 

STX (02 HEXADECIMAL) DADOS (10 Caracteres ASCII) CR (0D HEXADECIMAL) LF(0A HEXADECIMAL) ETX(03HEX) 

2 e 3* Protocolo ABA-TRACK II leitor RFID Acura. 

SEQ. 10 
ZEROS 

START SENTINEL 
(11010) 

DADOS (14 DÍGITOS) END SENTINEL (11111) 
LONGITUDINAL 

REDUNDANCY CHECK 
SEQ. 10 
ZEROS 

5.1.12. CardS5BaudRate 

Altera o número de vezes que um sinal em um canal de comunicação muda o estado de velocidade de 

comunicação no Serial 1 – CardS2 (Conector CN24). 

CardS5BaudRate=X 

• Onde “ X ” será substituído por valor correspondente ao valor de velocidade do tipo de leitor de 

proximidade. 
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0 .......  .............................. Nenhum – (Default). 

Valores: ........................... Usar um Baud Rate apropriado como: (1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400,115200...). 

Exemplo: 

CardS5BaudRate =9600 

5.1.13.  CardSXD 

Determina a direção do acesso de acordo com o leitor de cartão entrada e saída para CardS1D, CardS2D 

(Conector portas seriais RS-232) e CardS3D, CardS4D (Conector portas multifunções). 

CardSXD=Y 

• Onde “ X ” será substituído por tipo de portas: 

1 .......  .............................. Serial 1 – Conector CN25. 

2 .......  .............................. Serial 2 – Conector CN24. 

3 .......  .............................. Multifuncional 3 – Conector CN31. 

4 .......  .............................. Multifuncional 4 – Conector CN32. 

 

• Onde “ Y ” será substituído por tipo de direção: 

1 .......  .............................. Entrada. 

2 .......  .............................. Saída. 

3 .......  .............................. Indeterminado – (Default). 

Exemplo: 

CardS2D=1 

 

Leitor de proximidade do serial 2 com tipo de direção entrada. 

 

5.1.14.  Contrast 

Ajusta o contraste do display. 

Contrast=X 

• Onde “ X ” será substituído por um valor entre 10 a 65000. 

Exemplo: 

Contrast=65000 

 

Nota: 

• 65000 Intensidade do contraste 100% 

• 10 Intensidade do contraste 0% 
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5.1.15.  Debug.Counters 

Mostra no display os contadores de giro em vez da linha de data, assim:"<C1A,C1N:C2A,C2N>". 

 

Debug.Counters=0 ................................................. Desligado – (Default). 

Debug.Counters=1 ................................................. Ligado. 

 

• Onde as passagens: 

Sentido1=C1A ......................................................... Sentindo 1 Autorizado. 

Sentido2=C2A ......................................................... Sentindo 2 Autorizado. 

Sentido1=C1N ........................................................ Sentindo 1 Não Autorizado. 

Sentido2=C2N ........................................................ Sentindo 2 Não Autorizado. 

Obs.: C1N e C2N só aparece se não é zero. 

5.1.16.  DNSServer 

Configura um ou mais servidores de DNS para servidor1, servidor2, etc.  

Deverá apresentar um endereço de IP válido. 

Ignorar espaço ou vírgula entre os nomes dos servidores. 

DNSServer=X 

• Onde “ X ” será substituído por tipo de nome de domínio: 

DNSServer=server1,server2,... 

Exemplo: 

DNSServer=192.168.1.1,162.168.1.2 

 

 

  

NOTA: Para uso dos IPs fora da rede local, o gateway do equipamento deverá ser configurado. 
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5.1.17.  DoorAlarm 

Especifica um tipo de dispositivo a ser acionado, quando sensor detectar porta aberta, em modo Off-

line. 

DoorAlarm=X 

• Onde “ X ” deverá ser o valor correspondente aos números de designação dos dispositivos: 

0 .......  .............................. Desligado – (Default). 

1 .......  .............................. Pictograma 2 - (Pictograma direito CN23). 

2 .......  .............................. Pictograma 1 - (Pictograma direito CN23). 

3 .......  .............................. Backlight – Display LCD. 

4 .......  .............................. Buzzer – Controller3 . 

5 .......  .............................. Solenoide 2 – CN28. 

6 .......  .............................. Solenoide 1 – CN29. 

7 .......  .............................. Solenoide 3 – CN27. 

8 .......  .............................. Solenoide 4 – CN26. 

9 .......  .............................. Relé 2 – CN20. 

10 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma central CN21). 

11 .....  .............................. Pictograma 3 – (Pictograma central CN21). 

12 .....  .............................. Pictograma 2 – (Pictograma central CN21). 

13 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN22). 

14 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN23). 

15 .....  .............................. Relé 1 – CN16. 

 

Com o modo Off-line o alarme será acionado após uma das portas ser aberta e é desligado quanto 

(DoorSensor 1 ou 2) da porta são fechadas. 

Obs.: É preciso uso de 3 paramentos para ativar esta função. 

✓ “DoorSensor” – (Os dois DoorSensor1/DoorSensor2 ativo). 

✓ “MaxOpenDelay”; 

✓ “Turnstile” – (“0 - Não Catraca”) ou (“10- “Modo Dgate”). 

Exemplo: 

DoorAlarm=15 

MaxOpenDelay=10000 

DoorSensor2=1 

DoorSensor1=0 

 

Quando um dos sensores 0 e 1 (DoorSensor1/2) for ativado, a opção “MaxOpenDelay” irá contar 10s segundos 

para o parâmetro “DoorAlarm” acionar o relé 2. 
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5.1.18.  DoorSensor 

Identifica um tipo de sensor de porta (ou qualquer outro sensor), em modo Off-line. 

DoorSensor1=X 

DoorSensor2=X 

• Onde “ X ” será substituído qual sensor digital da placa C3: 

-1 ......  .............................. Desativado - (Default). 

0 .......  .............................. Sensor 0 - (Pino 1 – CN13 – Sensor de Giro). 

1 .......  .............................. Sensor 1 - (Pino 3 – CN13 – Sensor de Giro). 

2 .......  .............................. Sensor 2 - (Pino 2 – CN11 – Sensor de Urna). 

Obs.: É preciso uso de 3 paramentos para ativar esta função. 

✓ “DoorAlarm”; 

✓ “MaxOpenDelay” 

✓ “Turnstile” – (“0 - Não Catraca”) ou (“10- Modo Dgate”). 

5.1.19.  EditCoords 

Especifica as coordenadas para o cursor no display LCD informando a coluna e linha onde o cursor deve 

ser posicionado para inserção de caracteres. 

EditCoords=X 

• Onde “X” deverá ser o valor correspondente hexadecimal as coordenadas linha e coluna. 

Exemplo: 

EditCoords=0x0201 

 

Modo padrão de configuração. 

Para editar coordenadas especifica deve realizar o seguinte procedimento, no NKHM: 

Passo 1. Execute clique duplo sobre a denominação do equipamento na tela principal do 

NKHM. Clique sobre a aba “Configuração”. 
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Passo 2. Na seção “Testes de Hardware”, clique sobre o botão “Numéricas”. 

 

Passo 3. Irá mostra uma seção do NKHM para editar o CA do equipamento aplicando 

configuração numérica decimal ou hexadecimal do equipamento. 

 

Passo 4. Na janela “Configurações numéricas”, clica na seta indicada, onde irá exibir uma lista 

de configurações de edições de parâmetro. 
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Passo 5. No painel “Configurações numéricas”, abra lista de “Número”. Selecione a opção “13 

- Edição: coordenadas”.  

 

Passo 6. Após a opção selecionada e clique sobre o botão “Ler”.  

Passo 7.  No campo Hexa clique na seta indicado para baixo. E. especifique as coordenadas de 

coluna e linha para posicionamento do cursor. 
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Passo 8. Concluído as coordenadas, clique em “Alterar” e marque a opção “Permanente” 

 

 

Passo 9. Feche a seção “Numéricas” retornando para opção “Editor” à tela principal do 

NKHM. 
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5.1.20.  EditFlags 

Edita opções do display, teclado e outros. Utilizando as configurações numérica do NKHM número 12, 

seleciona o tipo de ação que Controller irá comportar 

EditFlags=0x0680 ................................................... Valor padrão – (Default). 

 

5.1.21.  EditSize 

Edita a quantidade de número que possa ser digitado. 

EditSize=0x000f ...................................................... Valor padrão – (Default). 

5.1.22.  EditTimeout 

Define a duração de tempo para o “timeout” do display. Após o tempo estipulado, o conteúdo do 

display é apagado caso nenhuma ação seja executada. 

EditTimeout=X 

 

• Onde “X” deve ser substituído por valores: 

0 a 120000 ms ..................  120 segundos. 

60000 ms ......................... 60 segundos – (Default) 

 

Exemplo: 

EditTimeout=60000 
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5.1.23. FlipKbd 

Inverte as linhas 123 para 789, lendo as teclas do teclado como versão computacional. 

FlipKbd=0 ............................................................... Desligado – (Default). 

FlipKbd=1 ............................................................... Ligado. 

5.1.24.  ForceArmUp 

Ativa e controlar o dispositivo ANTIPÂNICO das catracas (braço que cai) da SOLENOIDE 3 – CN27, onde 

a placa permanece ligado ao inicializar, até receber um comando. 

ForceArmUp=0 ....................................................... Desligado – (Default). 

ForceArmUp=1 ....................................................... Ligado. 

Com a atribuição PWM2, você controla a intensidade do PWM 0 a 100% de potência. 

 

 

Opção no NKHM para ativar braço que cai acionado incialmente e depois de desliga por alguns 

segundo voltar acionar, marcando a opção Cilcos 2 e dispositivo 7 (Solenoide 3). 

5.1.25.  FPSxD (Fingerprint Sensor Direction) 

Determina a direção do acesso de acordo com o leitor de impressão digital utilizado. 

FPSXD=Y 

• Onde “X” será substituído por valor: 
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0 .......  .............................. Leitor On-Board (Leitor biométrico TBS e CSO250). 

2 .......  .............................. Primeira porta USB Orange. 

3 .......  .............................. Segunda porta USB Orange. 

 

• Onde “Y” será substituído por valor: 

1 .......  .............................. Entrada. 

2 .......  .............................. Saída. 

3 .......  .............................. Ambos. 

 

Exemplo 

FPS0D=2 

Leitor de impressão digital on-board-board direção de entrada/saída dois sentidos 

5.1.26.  FPSxSN 

Definem os números de série para as portas USB. 

FPSXSN=(Numero de Série). 

• Onde “X” será substituído por valor: 

2 .......  .............................. Primeira porta USB Orange. 

3 .......  .............................. Segunda porta USB Orange. 

 

Obs.: A C3 suporta HUB USB para ampliação no número de portas, então continue a sequência 

numérica 3,4,5... (as notações “FPS0SN” e “FPS1SN” não são utilizadas). 

 

Exemplo 

FPS2SN 

Leitor biométrico conectado na terceira porta UBS do Orange usando HUB. 

Formato do número de série: 

a) Digital Persona: FPS2SN={CB64E982-05C9-C544-BAB2-685754403087} 

b) Futronic (7bytes) FPS2SN=futronic\xxxxxxx 

Obs.: O número de série do Futronic é gravado dinamicamente e pode escolher qual valor será 

gravado. Substitua o xxxxxxx por uma sequência de números e letras. 

c) Lumidigm FPS2SN=lumidigm\AABBCCDD 
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5.1.27.  HBInterval 

Configura o tempo de envio dos pulsos entre a C3 e o computador no modo on-line. O valor deverá ser 

inserido em centésimos de segundos. 

HBInterval=100 ...................................................... 100ms – (Default). 

5.1.28.  HBThreshold 

Configura o limite máximo de tempo de envio dos pulsos da rede depois que um equipamento entrar 

no modo StandAlone (Off-line). O valor deverá ser definido em centésimos de segundos. 

HBThreshold=500 ................................................... 500ms – (Default). 

5.1.29.  HideTyping 

Ativa/desativa a exibição de caracteres no display quando as teclas são pressionadas. 

HydeTyping=0 ........................................................ Default - Caracteres exibidos normalmente. 

HydeTyping=1 ........................................................ Apenas asteriscos “ * ” são exibidos no lugar de cada 

caractere. 

5.1.30.  KeepCounters 

Mantem os contadores de giro da catraca armazenados mesmo quando ela estive modo Off-Line. 

KeepCounters=0 ..................................................... Desligado – (Default). 

KeepCounters=1 ..................................................... Ligado. 

A contagem de giro pode ser visualizada utilizando o paramento Debug.Counters. 

 

Exemplo: 

 

KeepCounters=1 

Debug.Counters=1 

 

Contador de giro ativado e mostrado no display. 
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5.1.31.  Language 

Ajusta o idioma a ser exibido no display LCD conectado ao equipamento. 

Language=X 

• Onde “X” deve ser substituído pelos os seguintes códigos: 

BR ....  .............................. Português. 

EN ....  .............................. Inglês. 

JP .....  .............................. Japonês*. 

KR ....  .............................. Coreano*. 

TH.....  .............................. Tailandês*. 

ZH ....  .............................. Chinês*. 

Obs.: A opção em “ * ” é preciso de um firmware especial para incorporar esta opção no equipamento, 

entre em contado com o suporte técnico no site: https://neokoros.com/ 

 

Exemplo: 

Language=BR 

5.1.32.  LCD16 

Seleciona o modo de operação (Colunas) do display LCD: 

LCD16=X 

• Onde “X” deve ser substituído pelos os seguintes códigos: 

0 .......  .............................. Texto com 20 colunas - (Default). 

1 .......  .............................. Texto de 16 colunas. 

 

Exemplo: 

LCD16=0 

5.1.33. LFD 

Alguns leitores USB suportam a detecção de dedo vivo (Live Finger Detection). 

LFD=X 

• Onde “X” deve ser substituído pelos os seguintes códigos: 

0 .......  .............................. Desligado - (Default). 

1 .......  .............................. Liga. 

Exemplo: 

LFD=0 

 

https://neokoros.com/
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5.1.34.  LicUSB 

Define quantos leitores USB são licenciados. 

Os valores são fornecidos pela Neokoros e específico para cada placa. Os leitores biométricos USB só 

serão ativados mediante inserção da licença apropriada neste parâmetro. (Para mais informações: 

https://neokoros.com/). 

5.1.35.  MaxOpenDelay 

Indica um intervalo de tempo em milésimos de segundo após detectar qualquer uma das portas 

abertas, antes que o equipamento acione o alarme de porta. 

MaxOpenDelay=X 

• Onde “X” deve ser substituído pelos os valores: 

0 a 60000 .........................  60 segundos. 

 

Exemplo: 

MaxOpenDelay=10000 

 

Tempo após detectar porta aberta de 10 segundos. 

5.1.36.  Mode 

Ajusta o modo de operação do equipamento. 

Mode=0 .................................................................. Autônomo - (Standalone): O equipamento 

funcionará em modo autônomo, usando sua base de dados interna. Não haverá interferência de 

controle de software/hardware externo. 

Mode=1 .................................................................. Apenas On-Line: O equipamento irá funcionar 

diretamente conectado ao computador e enviará imagens de impressões digitais, templates e eventos 

ao computador. 

Mode=2 .................................................................. On-Line (Fallback): Funcionamento direto, ligado 

ao computador. Se este parar de responder, automaticamente mudará para a operação autônoma. A 

condição de operação anterior retornará quando a comunicação for restabelecida. Ao perder a 

conexão, o modo “StandAlone” será automaticamente ativado, retornando ao modo “On-line” tão 

logo a reestabelecer comunicação com o computador. 

https://neokoros.com/
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5.1.37.  Module 

Ativa o reconhecimento de impressões digitais e a detecção de sensores de impressão digital 

Module=X 

• Onde “X” deve ser substituído por seguintes configurações: 

0 .......  .............................. Desativa o reconhecimento de impressão digital. 

1 .......  .............................. Ativa o reconhecimento de impressão digital – (Default) 

Exemplo: 

Module=1 

5.1.38.  MonitorDown 

Valor inteiro interpretado em um conjunto de 8 bits. Cada bit do valor ativado ou desativado, 

correspondente ao monitoramento os sensores (Sensor de Giro CN13) correspondente quando o sensor vai de 

1 para 0 (para baixo). 

MonitorDown=X 

• Onde “X” deve ser substituído por seguintes configurações: 

0 .......  .............................. Desativado – (Default) 

1 .......  .............................. Ativa o monitoramento. 

Exemplo: 

MonitorDown=1 

Monitoramento descida do sensor digital. 

5.1.39.  MonitorUp 

Valor inteiro interpretado em um conjunto de 8 bits. Cada bit do valor ativado ou desativado, 

correspondente ao monitoramento os sensores (Sensor de Giro CN13) correspondente quando o sensor vai de 

1 para 0 (para cima). 

MonitorUp=X 

• Onde “X” deve ser substituído por seguintes configurações: 

0 .......  .............................. Desativado – (Default) 

1 .......  .............................. Ativa o monitoramento. 

Exemplo: 

MonitorUp=1 
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Monitoramento descida do sensor digital. 

5.1.40.  NetReset 

Reset no chip de rede a cada 30s quando não existe comunicação. 

NetReset=X 

• Onde “X” deve ser substituído por seguintes configurações: 

0 .......  .............................. Desativado – (Default) 

1 .......  .............................. Ativo. 

 

Exemplo: 

NetReset=1 

5.1.41.  PortCmd 

Modifica a porta de comandos Default (5546 UDP). Parâmetro útil quando vários equipamentos estão 

instalados sob uma aplicação web e precisam ser roteados através da rede. 

PortCmd=X 

• Onde “X” deve ser substituído ao valor correspondente a uma porta. 

5.1.42.  Printer 

Parâmetro para ativação/desativação de uma impressora conectada à saída Serial2 – CN24. Utilizada 

apenas para uso com o SDK Neokoros. 

Nota: Verifique a função “PrintRaw” no manual do SDK Neokoros. 

Printer=X 

• Onde “X” deve ser substituído ao valor correspondente a à ativação/desativação da impressora. 

0 .......  .............................. Impressora desativada – (Default) 

1 .......  .............................. Ativada a opção “CardS2BaudRate” no valor de 19200. 

 

Obs.: Para a utilização deste parâmetro deve seguir os seguintes requisito:  

✓ CardS2 não pode ser diferente de zero. 

✓ Pois está opção Printer=1 gera conflito no parâmetro CardS2. 
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5.1.43.  PushButton 

Ativa os sensores digitais (Sensor de giro e urna) em modo Off-line a corresponder em monitora como 

um botão para ativação do relê (para abertura de cancelas e portas, por exemplo). 

PushButton=X 

• Onde “ X ” será substituído qual sensor digital da placa C3: 

-1 ......  .............................. Desativado - (Default). 

0 .......  .............................. Sensor 0 - (Pino 1 – CN13 – Sensor de Giro). 

1 .......  .............................. Sensor 1 - (Pino 3 – CN13 – Sensor de Giro). 

2 .......  .............................. Sensor 2 - (Pino 2 – CN11 – Sensor de Urna). 

Exemplo: 

PushButton=0 

5.1.44.  PWMx 

Controla o funcionamento PWMs da saída solenoides C3. Sem essa configuração os acionamentos 

funcionam de forma padrão com 100% da potência durante todo o tempo de acionamento. 

Está função empregada em diversas áreas da eletrônica e, por meio da largura do pulso de uma onda 

quadrada, é possível o controle de potência. 

PWMX=Y 

• Onde “ X ” será substituído qual tipo de solenoide da placa C3: 

0 .......  .............................. Solenoide 1 - (CN29). 

1 .......  .............................. Solenoide 2 - (CN28). 

2 .......  .............................. Solenoide 3 - (CN27). 

3 .......  .............................. Solenoide 4 - (CN26). 

 

• Onde “ Y ” será substituído por: Valor de Ataque , Valor a Manter , Tempo de Ataque , Tempo de 

Transição: 

0 ~ 65535 ....................... Valor de Ataque - (Sendo 0= 0% e 65535= 100% de potência). 

0 ~ 65535 ....................... Valor a Manter - (Sendo 0 = 0% e 65535= 100% de potência). 

0 ~ 65535 ....................... Tempo de Ataque - (Sendo 0 = 0 ms e 65535 = 65 segundos). 

0 ~ 65535 ....................... Tempo de Transição - (Sendo 0 = 0 ms e 65535 = 65 segundos). 

PWMX=Valor de Ataque, Valor a Manter, Tempo de Ataque, Tempo de Transição 

Exemplo:  

PWM0=65535,32767,1500,3000 
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O dispositivo Solenoide 1 - (CN29) irá acionar com 100% de potência de valor de ataque, após um 

segundo e meio de tempo de ataque, a potência irá decair gradualmente no período demarcado em três 

segundos no tempo de transição, chegando ao valor selecionado de 50 % de potência no valor a manter. 

Obs.: Para que todo ciclo ocorra, o tempo mínimo de acionamento deve ser de 4500ms para esse 

exemplo demostrado. 

5.1.45. Relay 

Específica em modo Off-line qual será o tipo de dispositivo que será ativado, na direção de entrada ou 
saída, quando reconhecer algum tipo de cadastro (biométrico, cartão proximidade e outros) armazenado no 
equipamento. 

RelayY=X 

• Onde “ Y ” será substituído por tipo de direção: 

1 .......  .............................. Entrada. 

2 .......  .............................. Saída. 

• Onde “ X ” será substituído qual tipo de dispositivo da placa C3: 

1 .......  .............................. Pictograma 2 - (Pictograma direito CN23). 

2 .......  .............................. Pictograma 1 - (Pictograma direito CN23). 

3 .......  .............................. Backlight – Display LCD. 

4 .......  .............................. Buzzer – Controller 3. 

5 .......  .............................. Solenoide 2 – CN28 

6 .......  .............................. Solenoide 1 – CN29 

7 .......  .............................. Solenoide 3 – CN27 

8 .......  .............................. Solenoide 4 – CN26 

9 .......  .............................. Relé 2 – CN20 

10 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma central CN21). 

11 .....  .............................. Pictograma 3 – (Pictograma central CN21). 

12 .....  .............................. Pictograma 2 – (Pictograma central CN21). 

13 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN22). 

14 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN23). 

15 .....  .............................. Relé 1 – CN16 

 

 

 

Exemplo 

Relay1=9 
Relay2=15 
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5.1.46. RelayNR 

Específica em modo Off-line qual dispositivo será ativado quando uma impressão digital, cartão de 
proximidade ou número PIN não forem reconhecidos. 

RelayNR=X 

• Onde “ X ” será substituído qual tipo de dispositivo da placa C3: 

1 .......  .............................. Pictograma 2 - (Pictograma direito CN23). 

2 .......  .............................. Pictograma 1 - (Pictograma direito CN23). 

3 .......  .............................. Backlight – Display LCD. 

4 .......  .............................. Buzzer – Controller3. 

5 .......  .............................. Solenoide 2 – CN28 

6 .......  .............................. Solenoide 1 – CN29 

7 .......  .............................. Solenoide 3 – CN27 

8 .......  .............................. Solenoide 4 – CN26 

9 .......  .............................. Relé 2 – CN20 

10 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma central CN21). 

11 .....  .............................. Pictograma 3 – (Pictograma central CN21). 

12 .....  .............................. Pictograma 2 – (Pictograma central CN21). 

13 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN22). 

14 .....  .............................. Pictograma 1 – (Pictograma esquerdo CN23). 

15 .....  .............................. Relé 1 – CN16 

 

Exemplo 

RelayNR=9 

5.1.47. RelayTime 

Específica em modo Off-line quanto tempo de ativação dos dispositivos configurado nos parâmetros 

“Relay” 

RelayTime=X 

• Onde “ X ” será substituído em tempo em centésimo de segundos: 

1 a 12000 .........................  120 segundos. 

0 .......  ..............................  500 = 5 segundos - Default. 

 

Exemplo 

Relay=9 

RelayTime=1000 

Relé acionando com tempo de 10 segundos ativado. 

ATENÇÃO: Valores altos usados para o tempo de operação do relé 1 e 2 (CN16 e CN20) pode causar danos em 

dispositivos. 
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5.1.48. RelayTimeNR 

Específica em modo Off-line quanto tempo de ativação dos dispositivos configurado nos parâmetros 

“RelayNR” 

RelayNR=X 

• Onde “ X ” será substituído em tempo em centésimo de segundos: 

1 a 12000 .........................  120 segundos. 

0 .......  ..............................  500 = 5 segundos - Default. 

 

Exemplo 

RelayNR=9 

RelayTimeNR=1000 

 

Relé acionando com tempo de 10 segundos ativado. 

ATENÇÃO: Valores altos usados para o tempo de operação do relé 1 e 2 (CN16 e CN20) pode causar danos em 

dispositivos. 

5.1.49. ResetDisplayTime 

Quando a opção AutoResetDisplay estiver ativado, é possível determinar qual valor de tempo o display 

resetar de 1 segundo até 60 segundos. 

ResetDisplayTime =0 .............................................. (Default) 30 segundos.  

ResetDisplayTime =X .............................................. Onde “ X ” será substituído por um valor entre 1 a 

60 segundos 

Exemplo 

ResetDisplayTime=10 

Display irá resetar em 10 em 10 segundos. 

5.1.50. SecurityLevel 

Permite reduzir a confiabilidade da busca biométrica; (apenas modo Off-line). Quanto menor o valor, 

melhor reconhecimento da impressão digital, porém, menor a segurança; (“Maior possibilidade de ocorrência 

de “falsos positivos”). 

SecurityLevel=X 

• Onde “ X ” será substituído o fator de segurança. 
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1 a 5 ..  ..............................  1 (Menor valor) e 5 (Maior valor). 

0 .......  ..............................  Default – (5 Maior valor). 

Exemplo: 

SecurityLevel=5 

 

5.1.51. SendEventsPlain 

Enviar notificações de eventos, via UDP, em um formato de texto simples, onde IP é o endereço IP de 

destino e porta é a porta de destino UDP (de 0 a 65535). 

SendEventsPlain = IP:port 

O formato dos pacotes para SendEventsPlain é uma string de texto simples (ASCII), sem um 

terminador: 

1,DT ..  .............................. AAAA-MM-ddThh: nn: ss. 

E .......  .............................. Evento 

U ......  .............................. User-Id. 

LU .....  .............................. Local-user-id. 

F .......  .............................. Dedo para onde: 1 é o identificador de formato 

(pode mudar em futuras versões). 

 

• Onde: 

AAAA-MM-ddThh: nn: ss............................................Data e hora do evento no formato ISO 8601. 

Event .........................................................................Tipo de evento: 

• 0 = Não reconhecido,  

• 1 = Acesso OK,  

• Para outros, consulte a documentação do SDK. 

User-id ......................................................................ID do usuário do sistema (o que corresponde a um ID de 

um computador). 

Locais-user-id ............................................................ID do usuário local (mais útil para usuários inscritos 

localmente). 

Finger .......................................................................Índice do dedo usado. 

 

Obs.: 

Novos campos podem ser adicionados no futuro, assim o usuário deve analisar e verificar os nomes de campo 

antes do sinal “ = ”. 

Exemplo: 

1,DT =2020-05-04T14:15: 54,E = 1, U = 1, LU= 1, F= 2 

Onde: Data: 04 de maio de 2020, às 14h (2h PM), 15:54; Evento type = acesso OK; usuário tem ID sistema 1 e 

IDlocal, 1; finger = 2 (indicador direito). 
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5.1.52. SendImage 

Ativa/desativa o envio da imagem capturada da impressão digital no modo On-Line. 

 

SendImage=0 ......................................................... Não envia imagem. 

SendImage=1 ......................................................... Ativado – (Default). 

 

5.1.53. SendTemplate 

Ativa/desativa o envio do template de cada captura de impressão digital em modo On-Line. 

SendTemplate=0 .................................................... Desativado - (Default). 

SendTemplate=1 .................................................... Ativado o envio de templates  

5.1.54. TimeServer 

Configura 1 ou mais servidores de tempo (NTP).  

Cada servidor1, servidor2, etc. deve ter um endereço de IP válido ou se o DNS estiver configurado, 

um nome DNS válido. Ignorar espaço ou vírgula entre os nomes dos servidores. 

TimeServer=X 

• Onde “ X ” será substituído por tipo de nome de domínio: 

TimeServer=server1,server2,... 

Exemplo: 

TimeServer=192.168.1.1,162.168.1.2 

 

Nota: Para usar IPs fora da rede local o gateway do equipamento deverá ser configurado. 
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5.1.55. TimeZone 

Especifica a zona de tempo atual do horário a partir da referência GMT (Tempo Médio de Greenwich). 

TimeZone=X 

• Onde “ X ” será substituído por horário  

TimeZone=[±]hh[:mm] 

+ .......  .............................. Específico horário a mais referente GMT – (Default). 

- ........  .............................. Específico horário a menos referente GMT. 

hh .....  .............................. 1 ou 2 dígitos destinado as horas 

mm ...  .............................. Específica minutos – (Opcional). 

Exemplo:  

TimeZone=-3:00 

 Onde é menos 3 horas atrás de GMT, referência a hora de Brasília. 

5.1.56. TurnDirection 

Indica o sentido de rotação da catraca. 

TurnDirection=1 ..................................................... (Default) - Quando a catraca for girada no sentido 

horário, será registrada “Entrada”. 

TurnDirection=2 ..................................................... Ativa a catraca for girada no sentido anti-horário, 

será registrada “Saída”. 

5.1.57. Turnstile 

Seleciona o modo de operação da catraca e permite acionar/desabilitar recursos como: Ativação de 

pictograma, emissão de sinal sonoro quando o braço da catraca se encontra travado e outros. 

Turnstile=X 

• Onde “ X ” será substituído valores em hexadecimal dos tipo modo, (onde será apresentado alguns 

exemplo) 

0x0000 .............................  Modo não Catraca. 

0x0300 .............................  Modo Catraca – (Normal). 

0x0400 .............................  Uma Solenoide. 

0x0500 .............................  Três sensores. 

0x0600 .............................  Mandar Pulso. 

0x0700 .............................  Sensores invertidos. 

0x0a00 .............................  Modo Dgate. 
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Obs.: Os modos de operação também podem ser modificados através das opções abaixo da lista de 

parâmetros e valores no NKHM; 

 

Passo 1. Execute clique duplo sobre a denominação do equipamento na tela principal do 

NKHM. Clique sobre a aba “Configuração”. 

 

Passo 2. Na seção “Testes de Hardware”, clique sobre o botão “Numéricas”. 
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Passo 3. Irá mostra uma seção do NKHM para editar o CA do equipamento aplicando 

configuração numérica decimal ou hexadecimal do equipamento. 

 

 

Passo 4. Na janela “Configurações numéricas”, clica na seta indicada, onde irá exibir uma lista 

de configurações de edições de parâmetro. 
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Passo 5. No painel “Configurações numéricas”, abra lista de “Número”. Selecione a opção “01 

- Catraca”.  

 

 

Passo 6. As Após a opção selecionada e clique sobre o botão “Ler”. 

Passo 7. No campo Hexa clique na seta indicado para baixo. E. especifique as coordenadas de 

coluna e linha para posicionamento do cursor 
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Passo 8. Irá abrir uma aba com várias opções de lista e caixa seletora, para a utilização 

desejada. 

 

 

Passo 9. Concluído a configuração, clique em “Alterar” e marque a opção “Permanente” 

 

 

Passo 10. Feche a seção “Numéricas” retornando para opção “Editor” à tela principal do NKHM 

ou fecha o programa. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

A NEOKOROS BRASIL LTDA. utiliza a mais moderna tecnologia na produção de todos os componentes usados 

para a montagem e operação de seus equipamentos, garantindo seus produtos contra defeitos de fabricação. 

O presente Certificado de Garantia, cobre defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano ao cliente final, 

desde que a instalação do(s) produto(s) e quaisquer componentes relacionados seja executada por técnicos 

autorizados pela NEOKOROS BRASIL LTDA. 

O presente Certificado de Garantia, terá validade quando apresentado junto à nota fiscal em anexo e o número 

de série do produto/equipamento. 

Em caso de defeito, devidamente diagnosticado e comprovado pelo Serviço Autorizado NEOKOROS BRASIL 

LTDA, será providenciado o reparo e/ou substituição de quaisquer peças, componentes e/ou acessórios 

necessários para o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s), incluindo a mão de obra, sem qualquer ônus 

ao cliente final. 

CANCELAMENTO DA GARANTIA: 

O presente Certificado de Garantia será cancelado se o defeito apresentado for consequente das seguintes 

situações:  

• Operação em desacordo com as condições especificadas nos manuais de instruções dos produtos ou 

explicitadas pela equipe técnica da NEOKOROS BRASIL LTDA; 

• Mau uso, acidente, queda, ou utilização em conjunto a outros equipamentos não homologados, 

reconhecidos e/ou não autorizados pela NEOKOROS BRASIL LTDA; 

• Inadequação de transporte e armazenagem do(s) equipamento(s), modificações não autorizadas, 

execução de procedimentos os quais denotem tentativa de engenharia reversa, serviços de 

manutenção realizados por pessoal não autorizado; 

• Descargas atmosféricas, sobrecargas elétricas, flutuações da rede elétrica, danos provocados por 

intempéries; 

• Violação/remoção do selo de garantia presente no produto/equipamento. 

TRANSPORTE E DESLOCAMENTO: 

Despesas com o deslocamento de técnicos, transporte de peças e componentes e contratação de serviços de 

seguro para a remessa de produtos para conserto, são de responsabilidade do cliente. 
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Todo direito reservado © 2002 - 2021 

Neokoros Brasil LTDA - Neokoros Biometric Technology. 

 

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais. 

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer 

meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento 

em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da empresa Neokoros 

Biometric Technology. 


