RFID čítačka CU-08RF
1. Popis

pracuje čítačka v úspornom režime. Prebúdza sa
v sekundovom intervale a pracuje s nižším výkonom,
aby sa minimalizovala jej spotreba. Z tohoto dôvodu je
potrebné pri vypnutom kľúči podržať čip pri čítačke
dlhšie a vo vzdialenosti max. 1cm.

4. Technické parametre

RFID čítačka CU-08RF je príslušenstvo lokalizačnej
jednotky CU-08 a autoalarmov CA-210x. Umožňuje
bezkontaktnú identifikáciu vodičov vozidla pomocou
prístupových čipov Jablotron PC-02x, PC-04x a kariet
Jablotron PC-01.
Identifikácia vodiča sa realizuje priložením čipu
ku čítačke v čase, keď je čítačka aktívna. Samotné
zosnímanie čipu možno signalizovať akusticky alebo
opticky podľa nastavenia a spôsobu inštalácie
lokalizačnej jednotky alebo autoalarmu.

Napájanie
═ 8 - 30 V
Maximálny odoberaný prúd
8 mA / 12 V
Menovitý prúd pri zapnutom kľúči
7 mA / 12 V
Menovitý prúd pri vypnutom kľúči
3,5 mA / 12 V
Menovitý prúd v úspornom režime
4 mA / 12 V
Frekvencia RFID
125 kHz
Rozmery bez kábla a RJ konektora 52 x 73x 10,5 mm
Hmotnosť čítačky s káblom
80 g
Rozsah pracovných teplôt
-20 až +80 °C
Spĺňa
STN EN 300330, STN EN 50130-4,
STN EN 55022, STN EN 60950-1,
Podmienky prevádzky
TÚSR č. VPR 34/2012
Určené pre priame pripojenie k jednotke alebo
autoalarmu. Čítačka je určená na prevádzku
v cestných motorových vozidlách.
Tento výrobok je zhodný s typom homologovaným
Ministerstvom dopravy Českej republiky pod číslom:

E8 10R-XX XXXX

2. Montáž a zapojenie čítačky
Čítačka je určená na montáž do interiéru vozidla.
Môže byť umiestnená voľne v interiéri vozidla, pod
palubnou doskou alebo do stredového tenula, pokiaľ
sú tieto prvky z plastu. Pri inštalácii pod plastové prvky
interiéru vozidla je nutné čítačku fixovať priamo
k tomuto plastovému prvku z jeho vnútornej strany tak,
aby nebola prekročená maximálna možná
vzdialenosť čítačky od čipu pri jeho priložení (tá závisí
na nastavenom režime – pozri ďalej).
Samotné zapojenie čítačky spočíva iba v zasunutí RJ
konektora čítačky do RJ vstupu lokalizačnej jednotky,
resp. autoalarmu. Najlepší bod pre načítanie čipu je
uprostred čítačky. Tento možno označiť pomocou
priloženej samolepky buď priamo na čítačke, alebo pri
inštalácii pod plast na viditeľné miesto z vrchnej strany
plastu nad stredom čítačky.

3. Nastavenie režimu čítačky
Čítačku možno prevádzkovať v dvoch režimoch,
pričom samotné režimy prevádzky čítačky sa volia
v nastavení lokalizačnej jednotky, resp. autoalarmu
pomocou servisného programu C-Link.
Prvý režim je nastavený z výroby. Čítačka je aktívna
iba pri zapnutom kľúči zapaľovania a čip deteguje
okamžite po priložení do vzdialenosti cca. 3 cm.
V druhom režime je čítačka aktívna pri zapnutom aj
vypnutom kľúči zapaľovania. Pri vypnutom kľúči však
RFID čítačka CU-08RF

Jablotron Alarms a.s. týmto vyhlasuje, že
výrobok
vyhovuje
technickým
požiadavkám a ďalším ustanoveniam NV
č. 443/2001 Z.z. (smernice 1999/5/ES)
v znení neskorších predpisov, ktoré sa na
tento výrobok vzťahujú, ak je použitý
v súlade s jeho určením. Originál
vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach
www.jablotron.sk.
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia
zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol
uvedený na
výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne
škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym
odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom
mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je
dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného
prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom
odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho
istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané
zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom
bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho
materiálové zhodnotenie,
vrátane
bezpečnej
a
ekologickej
likvidácie,
ktorou sa vylúči možný
negatívny vplyv na životné
prostredie a zdravie ľudí.
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