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Charakterystyka ogólna 

Sterownik RFID TH jest urządzeniem spełniającym funkcję kontroli dostępu do  pomieszczeń, biur, 
magazynów oraz do optymalizacji i pomiaru czasu pracy.  

 
Urządzenie wyposażone jest w dwa wyjścia przekaźnikowe typu NO i wyjście bezpośredniego sterowania 

elektrozamkiem oraz w trzy wejścia optoizolowane. Wewnętrzna pamięć sterownika pozwala na 
przechowywanie 6000 numerów identyfikacyjnych kart (tagów) oraz 38000 zdarzeń. Sterownik może pracować 
w strukturze rozproszonej, co jest niezbędne dla firm posiadających oddziały w całym kraju, czy na świecie. 
Sterownik współpracuje z systemem Vision BMS, który odpowiada za konfigurację, wizualizacje zdarzeń  oraz 
eksport danych. Po wcześniejszej konfiguracji i przesłaniu bazy autoryzowanych tagów, urządzenie może 
działać autonomicznie. Po chwilowym zaniku napięcia zasilania nie jest konieczna ponowna konfiguracja, gdyż 
wszystkie parametry oraz baza danych zapisane są w pamięci nieulotnej sterownika (zawartość pamięci 
podtrzymywana jest bateryjnie). Komunikacja pomiędzy komputerem PC a sterownikiem jest realizowana za 
pośrednictwem sieci Ethernet (standard 10BaseT).  

 

 

Rys. 1 Sterownik RFID TH 

 
Pracownik firmy posiada osobisty tag – kartę (może być ze zdjęciem). W momencie zbliżenia taga do 

czytnika następuje odczyt unikatowego numeru taga. Następnie odczytany numer jest porównywany 
z numerami znajdującymi się w bazie sterownika. Jeżeli dany tag był wcześniej dodany do bazy, 
to wówczas zostaje podjęta odpowiednia akcja, np. otwarcie drzwi. Każde zbliżenie taga do czytnika powoduje 
również przesłanie informacji do aplikacji nadrzędnej (rekord danych przesyłany do aplikacji zawiera informacje 
o numerze taga, numerze czytnika i czasie wystąpienia zdarzenia). Jeżeli sterownik nie ma połaczenia z 
aplikacją, to wszystkie zdarzenia są rejestrowane w pamięci nieulotnej sterownika. Po nawiązaniu połączenia z 
aplikacją wszystkie zarejestrowane zdarzenia są automatycznie pobierane przez aplikację. 

1.1 Sygnalizacja stanu pracy urządzenia 
 

 Sterownik RFID wyposażono w diodę LED (STATUS) sygnalizującą obecny stan pracy urządzenia. 
Podłączenie urządzenia do zasilania powoduje zapalenie diody LED na żółto. Uzyskanie komunikacji poprzez sieć 
Ethernet z aplikacją jest sygnalizowane miganiem diody LED.  

 Czytnik RFID posiada dwie diody LED. Dioda pomarańczowa (oznaczenie POWER) sygnalizuje obecność 
napięcia zasilania czytnika. W momencie przyłożenia taga do czytnika dioda POWER gaśnie i pozostaje zgaszona 
do chwili usunięcia taga z „pola widzenia” czytnika. Dopóki w „polu widzenia” czytnika znajduje się tag – odczyt 
kolejnych tagów jest zablokowany. Dioda czerwona (oznaczenie READY) służy do sygnalizacji dwóch stanów 
sterownika. Pierwszy stan – dodanie taga do listy tagów autoryzowanych – w tym stanie dioda READY miga. 
Drugi stan – przyłożenie autoryzowanego taga do czytnika – po przyłożeniu autoryzowanego taga do czytnika 
dioda READY zapala się na ok. 1s po czym gaśnie. 

 Czytnik RFID posiada również sygnalizację dźwiękową, aktywowaną w trakcie odczytu taga, a także 
w momencie dołączenia czytnika do sterownika.  
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1.2 Przywracanie ustawień fabrycznych 
Naciśnięcie przycisku Factory Settings powoduje następujące zmiany w konfiguracji urządzenia: 
-  wyczyszczenie bazy danych (usuwane są zarejestrowane zdarzenia i autoryzowane tagi, a więc 
     w tym momencie urządzenie nie obsługuje ani jednego taga!), 
-  przywrócenie domyślnego czasu załączenia elektrozamka (2 sekundy), 
-  przywrócenie domyślnego czasu trwania trybu NOWY TAG (60 sekund), 
-  reset interfejsu sieciowego (z punktu widzenia użytkownika powoduje to zerwanie połączenia 
     sieciowego, a więc łączność z aplikacją zostaje na pewien czas zerwana). 
 
UWAGA!!! 
Naciśnięcie przycisku przywracania ustawień fabrycznych (reset) nie ma wpływu na ustawienia sieciowe 

Sterownika RFID. 

2 Zastosowanie 

Jednostronna kontrola drzwi, bram (jeden czytnik) - rejestracja wejść 
Dwustronna kontrola drzwi, bram (dwa czytniki) - rejestracja wejść, wyjść, otwieranie bramy 
System zarządzania firmą – ochrona dostępu przed osobami nieuprawnionymi 
System rejestracji czasu pracy pracowników – optymalizacja czasu pracy pracowników 

3 Schemat podłączenia 

3.1 Wejścia cyfrowe 
Sterownik RFID został wyposażony w trzy uniwersalne, optoizolowane wejścia cyfrowe. Podanie napięcia 

(między wejściem „WE1”, „WE2” lub „WE3” a stykiem „COM”) z przedziału 6 ÷ 24V DC interpretowane jest jako 
logiczna jedynka, natomiast podanie napięcia 0 ÷ 2V DC traktowane jest jako logiczne zero. Brak sygnału na 
wejściu cyfrowym interpretowane jest przez urządzenie jako stan niski. Należy pamiętać o odpowiedniej 
polaryzacji napięcia wejściowego („COM” – „-”; „WE1, WE2, WE3” – „+”), gdyż w przeciwnym razie może 
nastąpić trwałe uszkodzenie wejścia. Litera „x” oznacza numer wejścia. 

3.2 Wyjścia przekaźnikowe 
Sterownik posiada trzy wyjścia przekaźnikowe. Jedno z nich przeznaczone jest do sterowania zamkniem 

(elektrozamkiem lub elektrozworą). Stosowane mogą być dowolnego rodzaju elektrozamki o napięciu 
znamionowym cewki 10V (+2V). Urządzenie zamykające zasilane jest bezpośrednio ze sterownika. Na rysunku 
4 przedstawiono podłączenia dwóch rodzajów elementów, w postaci elektrozamka i elektrozwory. 

Dwa pozostałe wyjścia, można wykorzystać do sterowania innymi urządzeniami. Przykładowo na rysunku 5 
zamieszczono schemat podłączenia sygnalizatorów: świetlnego i dźwiękowego. 

4 Wymiana baterii 

Poprawna praca urządzenia w długim okresie eksploatacji uwarunkowana jest stanem wewnętrznej baterii 
litowej typu CR2032 podtrzymującej napięcie zasilania pamięci, w której przechowywane są informacje takie 
jak baza użytkowników, zdarzenia archiwalne, itp. W momencie sprzedaży, każde urządzenie jest wyposażone 
w nową baterię. Czas życia baterii wewnętrznej szacowany jest na ok. 2 lata. Po upływie tego okresu 
rekomendowana jest zmiana baterii na nową. Po wyczerpaniu baterii sterownik będzie nadal pracował, ale zanik 
napięcia zasilania spowoduje utratę danych, o których mowa wyżej. Stan rozładowania baterii jest 
sygnalizowany za pomocą diody Error.  

W celu zmiany baterii na nową należy najpierw odłączyć napięcie zasilania sterownika, a następnie 
zdemontować górną część obudowy urządzenia. Po demontażu pokrywy należy wyjąć starą baterię z podstawki 
i umieścić w podstawce nową baterię. W dalszej kolejności należy zasilić urządzenie i przywrócić ustawienia 
fabryczne. 

 
UWAGA!!!  
W trakcie wkładania nowej baterii należy pamiętać o prawidłowym umieszczeniu jej w 

podstawce tak, aby bieguny baterii były zgodne z oznaczeniami na podstawce. W przypadku 
błędnego montażu baterii może nastąpić trwałe uszkodzenie urządzenia i/lub utrata części 
funkcjonalności urządzenia. 

 
 

 

            ZUŻYTE BATERIE PODLEGAJĄ UTYLIZACJI! 
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5 Parametry techniczne 

Funkcjonalność  
 

 
 
 
 
 
 
  

Interfejs komunikacyjny – Ethernet (10BaseT) 

Dwa czytniki RFID TRD-FLAT CLASSIC  

lub dwa czytniki z interfejsem Wiegand 

Maksymalna ilość zapamiętanych zdarzeń – 38000 

Maksymalna wielkość bazy użytkowników – 6000 

Trzy optoizolowane wejścia cyfrowe 

Dwa wyjścia przekaźnikowe typu NO i jedno do 

sterowania zewnętrznym elektrozamkiem 12V 

Sygnalizacja stanu pracy za pomocą diod LED 

Wejścia cyfrowe 

Rezystancja wejściowa: 4,7kΩ / 125mW 

Dopuszczalny zakres napięć wejściowych: 0 ÷ 24V 

Stany logiczne: niski: 0 ÷ 2V; wysoki: 6 ÷ 24V 

Wyjścia przekaźnikowe typu NO i rygla 

Maksymalne napięcie zestyków: 250V / 300V 

Napięcie znamionowe rygla: 10V (+2V) 

Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: 3A / 250V AC 

Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1: 3A / 30V DC 

Maksymalny prąd załączania: 10A na czas 20ms 

Obciążenie prądowe zestyków ciągłe: 3A 

Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1: 1250VA 

Rezystancja zestyków: < 100mΩ 

Maksymalna częstość łączeń: 
 obciążenie znamionowe w kategorii AC1: 

 bez obciążenia: 

 
360 cykli/h 
72 000 cykli/h 

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1: 105 cykli 

Trwałość mechaniczna: 107 cykli 

Zasilanie 

Napięcie zasilania sterownika RFID: 12V DC 

Maksymalny pobór prądu (z elektrozamkiem): 0,5A/12V DC (1,2A/12V DC) 

Temperatura pracy: +5°C ÷ +50°C 

Maksymalna wilgotność względna powietrza: 80% (bez kondensacji) 

Wymiary sterownika RFID: 156 x 105 x 59 mm 

Waga APA RFID: 0,530 kg 
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6  Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym 

 
 

Zgodnie z ustawą „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” użytkownik sprzętu jest zobowiązany do 
oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z 
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych w celu uniknięcia niekorzystnych skutków dla 
środowiska i zdrowia ludzi wynikających z możliwości obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym.  

Użytkownicy urządzenia w gospodarstwach domowych w celu bezpiecznego dla środowiska przetworzenia, 
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej produktu lub organem władzy lokalnej 
odpowiedzialnej za gospodarkę odpadami.  

Użytkownicy urządzenia w firmach, powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprzętu w celu uzyskania 
informacji dotyczącej dalszego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym. 

7 Informacje dot. bezpieczeństwa 

 

 
                                          NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 
 

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
Urządzenie może być instalowane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który musi 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów odnośnie wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych.  
Nieprzestrzeganie tej instrukcji może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 
 

 
 

 
 
Wykaz norm: 
 

 PN-EN 55022:2006  
 PN-EN 55024:2000/A1:2004/A2:2004 

 PN-EN 61000-4-2:1999/A2:2003 
 PN-EN 61000-4-3:2006 
 PN-EN 61000-4-4:2005 
 PN-EN 61000-4-5:2006 
 PN-EN 61000-4-6:2007 

 
 
 

 


