UHF RFID скенерът на Parking Telecom е
специално създаден и оптимизиран за
употреба в паркинг. Скенерът „всичко в едно“
има
интегрирана
антена.
Уникалната
комбинация
от
високо
качествени
компоненти и конкурентна цена го правят
най-иновативния на пазара.
Изцяло интегрираното решение на Parking
Telecom позволява работа без хартиен билет,
анализ на няколко входни или изходни
трасета едновременно и функционалност, не
позволяваща злоупотреби с размяна на
карти.
Отличава се с голям обсег на разчитане,
дълготрайност и ниски експлоатационни
разходи. Благодарение на водоустойчивостта
си, категоризиранан с рейтинг IP66, е
идеално решение за употреба на открито и
на закрито.

Характеристики

Екстри

Лесен за употреба и монтаж
Много добро съотношение цена-качество
Дълготраен, устойчив на стихийте, IP66
Обсег на разчитане до 8 м (26 фута)
Работи с пасивни UHF лепенки и ISO карти

Универслаен комплект за монтаж (УКМ)
УКМ включва скоби за монтаж на стълб и на стена (гладка
повърхност) . Подходяш за употреба на открито и на закрито
Лепенки за фар
Самозалепващи се лепенки, създадени за постоянно
поставяне върху фара, при коли с метализирано челно стъкло

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UHF RFID СКЕНЕР НА PARKING TELECOM
Характеристики
Обсег на разчитане
LED индикатор
Темп. на работа и съхранение
Кутия
Размери (Ш x В x Д)
Тегло
Защита
Захранване
Консумация на ток
Мощност
Сертификати
Стандарт
Електро-магнитна съвместимост
Сигурност

До 8 м (26 фута) с пасивни UHF лепенки и ISO карти
Червено, зелено, жълто
От -40°C до +60°C | -40°F до +140°F
Алуминиева UL94 кутия с XENOY сертифициран капак
300 мм x 300 мм x 60 мм| 11.8 инча x 11.8 инча x 2.4 инча
2.3 кг | 5.1 паунда
Водоустойчив IP66
12–24 VDC
10 W (максимум 12 W)
EU: 2 W (e.r.p). US: 4 W (e.i.r.p)
CE сертификат според директива R&TTE 1999/5/EC и FCC
RAIN (EPC Gen2 ISO 18000-63)
EN 301489-1, EN 301489-3
EN 60950-1, EN 60950-22

ПАСИВНА ЛЕПЕНКА ЗА ЧЕЛНО СТЪКЛО НА PARKING TELECOM
Самозелпващ се стикер, създаден за поставяне на челното стъкло на автомобил. UHF стикер само за разчитане, подохящ за
приложение в система за контрол на достъпа за автомобили. Работи без батерии и по него остават следи при опит за
манипулиране. Поставя се отвътре на челното стъкло на автомобила. Има баркод отпред, който позволява автоматизирана
обработка и лесно издаване. Издават се в серии с последователни номера.
Характеристики
Обсег на разчитане
Работни честоти
Размери
Тегло
Залепване
Чип
Темп. на работа и съхранение
Материал
Баркод
Цвят
Стандарт

ЕС: до 8 м (26 фута). САЩ: до 9 м (29 фута)
ЕС: 865–868 MHz. САЩ: 902–928 MHz
106.4 мм x 28.6 мм| 4.2 инча x 1.1 инча. Дебелина 0.55 мм | 0.022 инча
2.2 г | 0.078 унции
Лепило с ниска повърхностна енергия и чувствителност на натиск
Impinj Monza 4D
От -25°C до +80°C | -13°F до +175°F
Гъвкав полипропилен
128C
Бяло с печат
RAIN (EPC Gen2 ISO 18000-63)

ПАСИВНА ISO КАРТА НА PARKING TELECOM
Многофункционална карта, създадена за контрол на достъпа за автомобили и лица. UHF карта само за разчитане,
подохяща за приложение в система с разчитане от разстояние. Работи без батерии и е подхояща за случаи, в които една
карта трябва а се ползва за няколко автомобила, или когато системата се ползва в комбинация със система за контрол на
достъпа и идентификация на лица. ISO картата може да бъде разчетена и от двете страни. Едната страна е подготвена за
печат върху нея, а другата има предварително напечатана идентификация, което позволява лесно издаване. Издават се в
серии с последователни номера.
Характеристики
Обсег на разчитане
Работни честоти
Размери
Тегло
Чип
Темп. на работа и съхранение
Материал
Цвят
Стандарт

ЕС: до 8 м (26 фута). САЩ: до 9 м (29 фута)
ЕС: 865–868 MHz. САЩ: 902–928 MHz
86 мм x 54 мм| 3.4 инча x 2.1 инча. Дебелина 0.8 мм | 0.031 ин
5.2 г | 0.18 унции
Monza 4QT
От -40°C до +70°C | -40°F до +158°F
Композит от PETF/PVC
Бяло с печат
RAIN (EPC Gen2 ISO 18000-63)

За повече информация: parkingtelecom.com/bg/
Parking Telecom Labs
бул. Христофор Колумб 80, #5.1, София 1592, България
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