Infoblad Kenteken naar Wiegand conversie
ANPR camera’s i.c.m Satel en Paxton
Voor het omrekenen van een kenteken naar zijn Wiegand waarde is een conversie tool
beschikbaar. Hiermee kan de camera gekoppeld worden aan elke Wiegand 26 bit
ondersteunend systeem. De ANPR Wiegand 26bit converter is te downloaden via de volgende
link (log in vereist): https://osec.nl/software/download/226.

Werking

1234-

Open het programma en voer het kenteken in zonder “-“
Kies tabblad Wiegand 26 Bit
Klik vervolgens op Process en de resultaten verschijnen.
Hier verschijnt de Hexadecimale Wiegand waarde die gelijk is aan de ingevoerde kenteken. Deze
waarde wordt onder andere toegepast in de Satel InteGra en Acco. Let op, enkel de karakters
achter 0x dienen te worden ingevoerd in deze systemen. Voorbeeld: Bij een resultaat van
0x80CF15 wordt de invoer 80CF15
5- Hier verschijnt de Decimale Wiegand waarde die gelijk is aan het ingevoerde kenteken.

Satel InteGra/Acco
De Wiegand 26-bits uitgang van een kenteken camera kan gebruikt worden met zowel de Satel
InteGra als Satel Acco toegangscontrole. Nadat het kenteken aan de gebruiker (auto)
toegevoegd is, en de juiste rechten zijn toegekend, zal bij het lezen van het kenteken toegang
worden verleend door de Integra of Acco en een vermelding hiervan geregistreerd in het
logboek. De kentekenplaat dient in Hexadecimale ingevoerd te worden Acco of de Integra. Per
auto dient een aparte gebruiker aangemaakt te worden.
Voor het invoeren en omzetten van kenteken platen naar een hexadecimale download de ANPR
Wiegand 26bit converter: https://osec.nl/software/download/226.

InteGra
Het koppelen van de kentekencamera aan de InteGra kan enkel in combinatie met de INT-R
module. Voor het aansluiten van de camera dient deze module eerst in Wiegand mode te
worden gezet (Zie INT-R handleiding).
Voer bij de gebruikers in de InteGra het hexadecimale nummer in bij het kaartnummer, zonder
de 0x.

Acco
Om de camera te koppelen aan het Acco systeem dient eerst de desbetreffende module te
worden omgezet naar Wiegand (zie ACCO-KPWG handleiding)
Voer bij de gebruikers in Acco-Soft het hexadecimale nummer in bij het kaartnummer, zonder de
0x.

Paxton
Om een uitgelezen kenteken om te zetten naar een Wiegand code is er een vertaal slag nodig. De
formule die hiervoor wordt toepast is compatible voor verschillende systemen waaronder die van
Paxton. Hieronder een uitleg over hoe dit geconfigureerd dient te worden.

Configuratie NET2 controller
1- Open de configuratie van de ACU en selecteer de lezer waarop de kentekencamera wordt
aangesloten. 2- Stel de lezer en kaart type in op ANPR Wiegand 26-Bit
3Kies als werkingsmode “Enkel Kaart”

4Maak vervolgens een gebruiker aan
5Kies de optie nieuwe kaart
6Selecteer “Nummerplaat voertuig” en voer het kenteken zonder “-“ in. 7- Bevestig dit
met “OK” en de kenteken is toegevoegd.

