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MW-304 KULLANMA KILAVUZU 

Donanım özellikleri   

 4 tane Wiegand Okuyucu ( Moonwell MW-105, HID, diğer marka EM ve Mifare okuyucu 
entegre edilebilir) 

 4 tane Çıkış Butonu 

 4 tane Manyetik Kontak 

 4 tane Röle Çıkışı 

 1 tane Alarm Röle Çıkışı ( Alarm sistemi ile bağlanabilmesi için) 

 Her röle çıkışı için Board üzerinde LED ile izleme 

 100 Mbit Ethernet port 

 2 tane RS-485 port 

 1 tane RS-232 port 

 1 tane yangın girişi 

 Tüm giriş noktaları optik izolatör ile korunmaktadır 

 32 bit 60 Mhz CPU + 16 bit Co-processor 

 1 MB SRAM, 2,5 MB Fash bellek 

 3V Lithium pil ile 10 yıl Hafıza Koruma ve Gerçek Zaman Saati 

 EMC filtreleme 

 3.3V, 5V voltaj kontrol LED diyotları 

 COM ve ERR LED diyotları 

 12V DC – 3A 8 tane okuyucuyu dahili besleme 

 NO/NC röle çıkışı (maksimum 120V AC / 30V DC – 3A röle voltajı) 

 Saç Pano ( Her pano için özel kilit) 

 Güç Dağıtım ve Akü Şart devresi , opsiyonel 12 V – 7,2 Ah akü. 

 12 V DC – 5 A ana güç kaynağı 
 

Yazılım indirme linki: https://www.moonwell.com.tr/dosya-ve-yazilimlar/ 
Bilgisayar yazılımı  ‘’ Moonwell MW-301-302-304 V2.6 LITE: MoonwellMW-301-302-304V2.6LITE.exe ‘’ indiriniz. 

Yazılım özellikleri 

Maksimum kart hafızası: 100.000 (Personel ve ziyaretçi) 
Maksimum olay hafızası: 150.000 
 Maksimum geçiş grubu: 2048 
Grup Bazında geçiş ayarları 
 Gerçek zamanlı saat ve tarih bilgisi 
 Bilgisayar veya sunucular devredışı iken 7/24 çalışabilme 
 Ethernet ağı üzerinden paneller arası haberleşme 
 Grup ve kullanıcı bazında geçiş ayarları 
 Tarih ve saat aralıkları bazında geçişleri sınırlandırma 
 Ziyaretçi desteği 
 Kolay kullanım arayüzü 
Yerel Anti-Passback 
Global Anti-Passback 

https://www.moonwell.com.tr/dosya-ve-yazilimlar/
https://disk.yandex.com.tr/d/KCg7bd_tixNlnA
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Bağlantı Elemanları 
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Okuyucu Bağlantıları  
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Kilit Bağlantıları 

 

Not ELEKTRİKLİ BAS AÇ KİLİT BAĞLANTISI YAPILIRKEN 1 ADET 1N4001 VEYA 1N4007 DİYOT 
KULLANMANIZ GEREKMEKTEDİR. DİYOT BAĞLANIRKEN KİLİDE GELEN + UÇ KISMINA DİYOTUN 
ÇİZGİLİ TARAFI TAKILIR. DİĞER UCU GND’YE BAĞLANIR. 
 
X500, MW-301, MW-302, MW-304 Paneller ile okuyucu arasında kullanılacak kablolar 
 

 

- Blendajlı 0,50mm veya 0,75mm çok telli 

- Wiegand okuyucularımız ile panel arasındaki kablo uzunluğu en fazla 80 metre 

- Manyetik kilit vb. yüksek akım çeken kilit vb. ürünlerde haricen beslenmeli ya da panelde özel 

güç kaynağı kullanılmalıdır. 

Kablo Damar Sayısı: 

o Kapıda :  1 ad. MW-105 Okuyucu + 1 adet Elektrikli Basaç Kilit               

                 8 DAMAR  

 6 damar MW-105 /MW-105MF Okuyucu için 

 2 damar Elektrikli kilit için 

o Kapıda :  1 ad. MW-105 Okuyucu + 1 adet Elektrikli Basaç Kilit + 1 Buton       

                10 DAMAR 

 6 damar MW-105 /MW-105MF Okuyucu için 

 2 damar Elektrikli kilit için 

 2 damar Buton için 

o Kapıda :  2 ad. MW-105 Okuyucu + 1 adet Elektrikli Basaç Kilit                            

                 14 DAMAR 

 6 damar MW-105 /MW-105MF Okuyucu için 

 6 damar 2. MW-105 okuyucu için  

 2 damar Elektrikli kilit için 

-  Manyetik kontak vb. için gerektiği kadar kablo damarı  eklenmelidir. 
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YAZILIM KURULUM 

Yazılım indirme linki: https://www.moonwell.com.tr/dosya-ve-yazilimlar/ 

Bilgisayar yazılımı  ‘’ Moonwell MW-301-302-304 V2.6 LITE ‘’ indiriniz. 

Rar dosyasından indirdiğimiz dosya içersin deki ‘’ Moonwell MW-301 V2.6 LITE ‘’yazılımını açınız. 

Moonwell MW-301V2.6.msi ile yüklemeyi başlatınız. 

 

 

Moonwell MW-301V2.6.msi dosyasından çıkan uyarıya ÇALIŞTIR a tıklayınız. 

 

Yükleme sayfası açılınca ileri butonuna tıklayınız. 

 

 

 

 

 

https://www.moonwell.com.tr/dosya-ve-yazilimlar/
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Yazılımı kurulacak dizini ayarlamak için GÖZAT butonuna tıklayınız. 

 

Açılan pencerede C:\PROGRAM FİLES(x86)\MOONWELL MW-301 V2.6LITE\ düzeltiniz. 

 

C:\Moonwell Teknoloji\Moonwell MW-301 V2.6 LITE\ yazınız ve OK butonuna basınız.

 



 www.moonwell.com.tr 7 

Yüklemeyi başlatmak için ileri butonuna basınız.  

 

Yükle butonuna basınız. 

 

Yükleme ekranı 
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Yazılım ayarları 

  

 Kullanıcı adı: admin Şifre: 1212 

Çalışma modu seçilir. 

 

 

Canlı izleme ekranı 

CANLI İZLEME AYARLARI içersin deki seçenekler işaretli olmamalıdır. 
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PANEL EKLEME VE AYARLARI  

 
Panel arama 

Sistemde birden fazla panel bağlanacaksa 1.panel sisteme bağlanır gerekli IP ayarları ve ID ayarı yapılır. Sonra 

2.panel sisteme bağlayıp IP ve ID ayarları  yapılır. Bu işlem son panele kadar devam eder . 

 
Panel ayarları: 

Panel ara  

 
İşlem yapılacak panel seçilir ve panel ayarları na giriniz. 
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Panel genel ayarları  

Saat ayarı: saati ayarla (bilgisayar saatini panele yazar) 

 

ID numarası değiştirmek 

Yeni ID numarası yazılır ayarları  
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Haberleşme 

Olay hafıza bölümünde tümünü seç ve olay hafıza ayarlarını gönder.  

IP ayarlarını düzenledikten sonra ayarları kaydet ve ayarları gönder panel ayaları bitmiş olur. 

 
2.panel sisteme bağlandıktan sonra Panel ara ile tüm paneller listelenir. 1.panelde yapılan işlemler tüm paneller 

için geçerlidir. 

 
Genel: 

1. Panel ID numarası değiştirme 

2. Panel MAC adresi öğrenme 

3. Panel model seçimi  

4. Lokal bölgeye göre antipassback ayarları 

5. Global antipassback aktif pasif ayarı 

6. Alarm ve yangın ayarları  

7. Kullanıcı engelleme süre ayarı  

8. Role tetik süresi  

9. Panel saat ayarı 
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Haberleşme ayarları 

1. Panel ıp ayarları  

2. Canlı izleme ekranına gelecek data ayarları  

3. İşaretli alanda TÜMÜNÜ SEÇ  OLAY HAFIZA AYARLARINI GÖNDER (Canlı izleme ekranına data düşmesi 

için gereklidir.) 
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Okuyucu ayarları 

1. Okuyucu aktif pasif bölümü (her kapı için yapılır) 

2. Kapı isimlendirme 

3. Role kontrol seçimi  

4. Wiegand okuyucu tipi seçimi (okuyucunun gri kablosu siyah ile bağlıysa 34 bit) 

5. Şifre doğrulama (MW-102 şifre + kart okuyucu için geçerlidir. Kartı okutup şifre yazılınca onay 

vermektedir.) 

6. Asansör kartı var ise aktif edilir. (RS-485 ile MW-650 asansör kart yetkilendirme kartı ile çalışır) 

7.  Lokal bölge no seçimi (Antipassback için gereklidir.) 

8. Ana giriş / çıkış 2 ve üzeri panelde geçerlidir. (Paneller kendi aralarında UDP üzerinden haberleşir ve 

giriş çıkış kontrolleri yapar.) 

9. Çoklu onay aktif (okuyucuya kullanıcı sayısı seçimi kadar kart okutulduktan sonra onay vermektedir.) 

10. Kapı alarm yangın ayarları (FİRE girişine yangın tetiği bağlanırsa ve ayarlar açılırsa kapılar açık duruma 

geçecektir.) 

11. Kapı alarm ayarları talebe göre ayarlanır. 
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Kapasite 

1. Otopark, spor merkezi, havuz, yemekhane vb. gibi yerlerde kullanılır. Kapı ayarları bölümündeki lokal 

bölge no baz alınır.(kapasite kadar geçişe onay vermektedir. Çıkan kişiyi sistemden düşer ve yeni 

kişinin geçiş yapmasına izin verir.)  
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Global bölge ayarları 

1.1 den fazla panellerin kendi arasında haberleşme sağladığı birbirlerine eşleştirilen bölüm (Paneller 

okuyucular arasında global antipassback yapması için kullanılır. Genel bölümünde global antipassback 

açık olmalıdır. ) 
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Genişletme portları 

1. RS-485 ile haberleşen MW-650 asansör kat yetkilendirme için kullanılır. 

(RS-485 girişine 64 kat desteklemektedir. Sisteme MW-650 asansör kartı 8 ad. bağlanır 64 kat yetkisi 

yapılır.) 

2. 2.RS-485 içinde geçerlidir. 

3. Kapılar içinde okuyucunun asansör aktif işaretli olması gereklidir. 

 

 

 

Interlock 

1.Local bölge numarası ile eşleşen kapıların 1 açık ise diğer kapıyı açılmasını engeller. 
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Zaman bölge ayarları 

Kullanıcı isteğine bağlı zamana göre geçiş izinleri; 

Yeni ----- son ID +1 ----- Zaman bölge ayarı -------Zaman bölge tipi seçilir – kaydet ---seçilen panele 

gönder butonuna tıklayınız. Yapılan ayarlar panel e gönderilmiş olur. 

 

 

Geçiş grupları 

Kişilerin hangi kapılardan geçiş yapacağının yetkisini açtığımız alan. 

 

Aşağıdaki işlemleri sıra ile yapınız :  

- Yetkisi açmak için yeni son ID 1 (ilk sırada 1 olarak yazmak gerekmektedir.) YETKİ ADI yazılır  
- Yetki kapıları işaretlenir 
-  Kaydet  
-  Seçilen panele gönder    
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Asansör yetkilendirme işlemi 

MW-650 asansör yetki kartından TX çıkışı MW-301 panelde RS-485 1 de B girişine, MW-650 asansör yetki 

kartından RX çıkışı MW-301 panelde RS-485 1 de A girişine bağlanır. 

 

 

 

Panel ayarlarında genişletme portlarının ayarı.  
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Kat Yetkilendirme 

Kişilerin kartlarının asansör deki buton yetkilendirmesi için GENEL içersin de ASANSÖR GEÇİŞ GRUP TANIMLARI  

 

 

 

 

* Kat yetkisi açmak için yeni son ID 1 (ilk sırada 1 olarak yazmak gerekmektedir.) YETKİ ADI yazılır  

* Kat sayısı (MW-650 8 kat kontrollü modül role sayısıdır.) 

* Kat yetkileri işaretlenir 

* Kaydet  

* Seçilen panele gönder    
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Kat yetki örneği 

 

Aşağıdaki işlemleri sıra ile yapınız:  
 
- Açılan kat yetkisini gruplara eklemek için SİSTEM AYARLARI 
- Geçiş grupları  
- Sol tarafta kayıtlı grup seçilir  
- İşaretli alandaki açılan KAPI ASANSÖR GRUBU seçilir 
- Seçilen panele gönder  
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Kullanıcı ekleme 

Yeni  

Son ID +1 (İlk kişi kayıt yapılırken 1 yazılması gerekmektedir.) 
KART ID numarası yazılır 
Kullanıcı tipi seçilir (Personel) 
Geçiş grubu seçilir (Sistem ayarlarında geçiş gruplarında açılan gruplar kullanıcıya atanır.) 
Kişi bilgileri yazılır  
Kaydet  
Sağ alt kışında seçileni gönder (seçilmiş olan kullanıcıyı panele gönder) 
Sol tarafta yapılan gönderme işlemleri ise tüm kullanıcı toplu panele göndermek içindir. 
Kullanıcı silmek için: kişi seçilir sol alt bölümde SEÇİLENİ PANELDEN SİL + KULLANICI TÜM SİSTEMDEN 
KALDIR. 
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Ziyaretçi Kartı ekleme 

Yeni  
Son ID +1 (İlk kişi kayıt yapılırken 1 yazılması gerekmektedir.) 
KART ID numarası yazılır 
Kullanıcı tipi seçilir (Ziyaretçi) 
Geçiş grubu seçilir (Sistem ayarlarında geçiş gruplarında açılan gruplar kullanıcıya atanır.) 
Kişi bilgileri yazılır  
Kaydet  
Sağ alt kışında seçileni gönder (seçilmiş olan kullanıcıyı panele gönder) 
Sol tarafta yapılan gönderme işlemleri ise tüm kullanıcı toplu panele göndermek içindir. 
Kullanıcı silmek için: kişi seçilir sol alt bölümde SEÇİLENİ PANELDEN SİL + KULLANICI TÜM SİSTEMDEN 
KALDIR. 
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Ziyaretçi ekleme 

Yeni  

Ziyareti kart seçimi yapılır  
Kişi bilgileri yazılır  
Kaydet  

 

 

 

 

 

 



 www.moonwell.com.tr 24 

 

 

 

Raporlar 

Sistem ayarları  
Geçiş olay verileri  
Alt kısımda TÜM GEÇİŞ/OLAY VERİLERİNİ AL-KAYDET  
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Üst menüde RAPORLAR içerisinde kullanıcıya bağlı raporlar alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


