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1. Jeśli firmware KT-1 jest w wersji niższej niż 2.00.14 wymagana jest aktualizacja. Połącz kontroler z oprogra-
mowaniem Entrapass i dokonaj aktualizacji. Masz 3 możliwości: 

2. Wykonaj twardy reset kontrolera. W celu zidentyfikowania kontrolera w sieci: 

a) W przypadku resetu do DHCP użyj przeglądarki internetowej. Kontroler znajdziesz pod adresem:  
http://kt-ab-cd-ef gdzie ab-cd-ef to 6 ostatnich znaków adresu MAC kontrolera. 

 

 

 

b) Lub użyj KT-Finder do zmiany konfiguracji sieciowej kontrolera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT-Finder możesz pobrać pod adresem Link 

c) W przypadku resetu do „domyślnego adresu IP” kontroler znajdziesz pod adresem 192.168.1.2. 

3. Otwórz przeglądarkę web. Wpisz adres IP kontrolera. Wybierz tryb „Stand-alone” 

a) Pobierz oprogramowanie Entrapass Special Edition demo z witryny: 
 http://www.kantech.com/Support/demo_software.aspx  

b) Jeśli posiadasz już pełne oprogramowanie Entrapass w wersji 7.30 lub wyższej połącz się z kon-
trolerem i dokonaj aktualizacji firmware. 

c) Użyj portalu Entrapass Web demo. Zaloguj się na https://demo.kantech.com 

• Username: kt1update 

• Password: kt1update 

ftp://michalbociek:michal@ftp.aat.pl/Kantech/KT-finder
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4. Jeśli kontroler jest w sieci z dostępem do Internetu wybierz opcję „Activate now”. 
 

 

5. Lub zarejestruj kontroler na stronie http://www.kantech.com/KT-Web-Registration/default.aspx 

Rejestrując kontroler przez witrynę Kantech musisz podać szczegóły dotyczące zleceniodawcy, instalatora oraz 
numer seryjny kontrolera.  

 

6. Wybierz „Other ways to activate”, jeśli rejestrowałeś kontroler przez witrynę Kantech. 

Wprowadź kod aktywacji i przyciśnij „Activate now”: 

 

http://www.kantech.com/KT-Web-Registration/default.aspx
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Stwórz konta Instalatora i Operatora następnie naciśnij „Next step”. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków 
w tym małą literę, dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Konto Installer posiada pełne uprawnienia do konfiguracji 

kontrolera. Konto Operator jest ograniczone do funkcji administracyjnych. Uwaga! Nazwą użytkownika nie może 
być „Kantech”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia daty i czasu. „Auto detect” pobiera ustawienia z komputera. „Auto adjust DST” włącza automatyczną 

zmianę czasu. 

Ustawienia typu czytnika i formatu wyświetlania numeru karty. 
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Ustawienia drzwi: 

Door contact – kontaktron 

REX – przycisk wyjścia 

 

Ekran podsumowania. Jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie naciśnij „Save”. Ustawienia zostaną zachowane. 
Zostanie wygenerowana kopia zapasowa ustawień w formacie .CFG. Należy ją zachować. Ponowna rejestracja 

kontrolera nie jest możliwa.  
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Od tego momentu możesz się zalogować do kontrolera KT-1 

 

Ekran główny na przykładzie konta z uprawnieniami Installer 

 

1. Szybki podgląd stanu kontrolera i operacje na drzwiach, liniach dozorowych i przekaźnikach 
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2. Tworzenie użytkowników 

Użytkownikowi można przypisać dwa numery kart. Konto musi posiadać jeden z 5 statusów: ważne, nieważne, skra-

dziona/zgubiona, oczekujące, przedawnione. Dodatkowe opcje: śledzenie, multi-odczyt, musi używać kod pin. 
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3. Ustawienia kontrolera  
Kontroler pozwala na zdefiniowanie drugiego typu czytnika. W tym miejscu możemy również skonfigurować 

czytniki ioSmart, diody led statusu kontrolera, oraz przekaźnik sabotażu. Z tego miejsca dostępne są też akcje 
resetu zasilania czytnika, miękkiego oraz twardego resetu kontrolera. 
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4. Konfiguracja drzwi 
Ustawienia trybu odryglowania drzwi (czytnik, czytnik lub klawiatura, czytnik i klawiatura), kontaktronu, 

przycisku wyjścia (REX), zamka NO/NC oraz multi-odczyt. Modyfikacja czasu odryglowania i otwarcia drzwi 
oraz harmonogram ich automatycznego odryglowania.  
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Multi-odczyt 

5. Konfiguracja  linii dozorowych 
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6. Konfiguracja  przekaźników 

7. 20 konfigurowalnych harmonogramów 
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8. Możliwość zdefiniowania świąt 

9. Harmonogramy akcji 
Pozwalają one na zdefiniowanie cyklicznych akcji wykonywanych przez kontroler: przełącz zamek, odrygluj 

czasowo drzwi, przełącz przekaźnik, aktywuj przekaźnik czasowo, zarygluj drzwi, odrygluj drzwi, aktywuj 
przekaźnik, dezaktywuj przekaźnik.  
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10. Ustawienia sieciowe kontrolera 
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11. Administracja, kopia zapasowa, data i czas 
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12. Przegląd i eksport zdarzeń 

Eksport zdarzeń w formacie CSV 
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