
Fabrikalar, Oteller, Otoparklar, Holdingler, İşmerkezleri,
Mağazalar, Marketler, Şantiyeler, Dağıtım ve Nakliye
firmaları.

Kullanım alanları

C4128 Set içeri•i

• C4128 okuyucu (USB)
• 6 adet kontrol noktası
• 3 adet devriye tanıtıcısı
• USB A-B tipi standart data
  kablosu (USB yazıcı kablosu)
• Yazılım (CD)
• Kullanma kılavuzu
• Montaj vidaları

USB Model

• C4128 okuyucu (RS232)
• 6 adet kontrol noktası
• 3 adet devriye tanıtıcısı
• Şarj adaptörü
• Data aktarma kablosu
• Yazılım (CD)
• Kullanma kılavuzu
• Montaj vidalar•

RS232 Model
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okuma yapıldığında

dakikada bir

2 saniyede bir

sürekli

kablo takıldığında

okuma sesi
uzun uyarı sesi

1 defa kısa uyarı sesi
2 defa kısa uyarı sesi
3 defa kısa uyarı sesi
4 defa kısa uyarı sesi

uzun uyarı sesi
-
-

-

uyarı sesi

TAG okundu
Devriye kendini tanıtmamış

Pil bitti
Pil seviyesi düşük
Hafıza %75 dolu

Hafıza doldu

Pil arızalı
şarj oluyor

şarj işlemi bitti veya şarj olamıyor

Cihaz arızalı

Kablo algılandı

Periyod             Işık                    Ses                                         Anlamı
Cihaz uyarıları

Bağlantı tipi
Bağlantı hızı

Data transfer süresi
Harcanan güç

Bekleme süresi
Kullanım süresi

USB 2.0 full speed
12 Mbps
~ 2.6 sn

~ 1.1 mW
~ 75 gün
~ 30 gün

RS232
57600 bps
~ 6.3 sn

~ 1.2 mW
~ 70 gün
~ 25 gün

USB Model             RS232 Model

RFID teknolojisi
D=39, h=103 mm
114 ± 3 gr
D=25, h=4 mm
7 gr
125 kHz
-20 ~ +50 °C
0 ~ 2 cm
8190
Naylon 6
Li-Ion
16 Mhz
PC USB çıkışı
Max. 2 saat
160 ~ 400 mA
Sesli ve Işıklı
Zamanı ve süresi programlanabilir 24 adet
65534
65534
2 yıl
Her ürün sadece kendi setindeki TAG ları okur.
Cihaz ENCODER özelliğine sahiptir.
Proximity tüm TAG ları programlayabilirsiniz.
Sudan (IP67) ve darbeden etkilenmez.
Kontrol noktaları iç mekanda da rahatlıkla
kullanılabilecek dekoratif görünüme,
yerinden sökülemez özelliğe sahiptir.

Data okuma yöntemi
Cihaz ebatları
Cihaz ağırlığı
TAG ebatları
TAG ağırlığı

TAG frekansı
Çalışma sıcaklığı
Okuma mesafesi
Kayıt kapasitesi

Gövde malzemesi
Kullanılan pil
Çalışma hızı
Şarj kaynağı

Şarj süresi
Şarj akımı

Okuma onayı
Alarm

Max. devriye tanıtıcısı
Max. kontrol noktası

Garanti
Diğer özellikler

Donanım
• Windows  NT / 2000 / XP uyumlu program
• Kolay kurulum ve kullanım
• Türkçe / İngilizce / Almanca / Fransızca dil seçeneği
• Tüm cihazları aynı anda online kontrol imkanı
• Yeni noktaları otomatik olarak algılama
• Sistem elemanlarına ekstra bilgi tanımlayabilme
  (resim, süre vs.)
• Gelişmiş raporlama sistemi ve seçenekleri
• Baskı ön izleme ve renkli baskı
• Otomatik hata kontrolü
• Herhangi bir porttan takılan cihazı otomatik olarak
  tanıma özelliği ( RS232 veya USB )
• Güvenlik şifresi
• Filtreleme sistemi
• Raporları RTF ve TXT formatlarında kaydedebilme
• Veritabanını Excel programına aktarabilme
• Cihaz pil ve hafıza göstergesi

Yazılım

Devriye Kontrol SistemiC4128


