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1. Popis 

Systémová čtečka s výstupem Wiegand 26Bit.  Lze použít s libovolnou řídící 
jednotkou jako čtečka karet, nebo čipů. Podmínkou je, aby řídící jednotka 
podporovala rozhraní Wiegand 26bitů. 

1.1 Základní vlastnosti 

 

1.2 Technické parametry 

 

KARTY/Přívěšky Podle typu čtečky - EM 125kHz/HID/Mifare 

Čtecí vzdálenost 
Karta:  2,5 - 5cm 
Přívěšek:   0 – 2,5cm 

Napájení 11 V – 13,8V = 

Odběr klid/aktivní 35mA/60mA 

Délka integrovaného kabelu 90 cm 

Max. délka přívodního kabelu 100m 

Pracovní teplota -20 až 63°C 

Prostředí Venkovní / vnitřní 

Krytí  IP 65 

Připojení  Pevný kabel, délka cca 80cm 

Provedení  
R1,R2 -plast 
R3 – kov antivandal 

Rozměry  
R1  - š 85 x v 120 x h 23 mm 
R2  - š 48 x v 103 x h 23 mm 
R3  - š 82 x v 127 x h 28 mm 

  

Autorizace Karta / přívěšek 

Programování NE 

Výstup Wiegand 26 
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2. Montáž 

 

3. Funkce 

Čtecí vzdálenost je závislá na typu čteného média a jeho výrobci. Při použití karet, je 
vzdálenost čtení až 5cm. V případě přívěšků je čtecí vzdálenost přibližně poloviční. U 
čtečky R3, která je kovová, je nutné přívěšky přikládat do bezprostřední blízkosti 
antény (plastový rám) 

3.1 Signalizace 

3.1.1 LED 

Při připojení napájení svítí na čtečce červená LED. Po přiložení kompatibilní 
karty/přívěšku problikne zelená LED.  
 
Čtečka má možnost externí aktivace zelené LED pomocí hnědého vodiče (jeho 
přizemněním). Při aktivaci LED není omezena funkčnost čtečky  

3.1.2 Bzučák 
Bzučák ve čtečce signalizuje krátkým pípnutím úspěšné načtení karty, nebo přívěšku.  
 
Čtečka má možnost externí aktivace bzučáku pomocí žlutého vodiče (jeho 
přizemněním). Při aktivaci bzučáku je čtečka blokována a nenačítá žádné 
médium.  
 

3.1.3 TAMPER 

Čtečka má optický tamper senzor hlídající demontáž čtečky z podložky (při dopadu 
světla je aktivován pouze bzučák čtečky). Poplach je ukončen automaticky po 1 
minutě. 
  

1. Rozšroubujte čtečku 
2. Záda čtečky uchyťte pomocí šroubů na 

podložku 
3. Přiveďte kabel čtečky do místa propojení 

(nelze propojit přímo ve čtečce) 
4. Čtečku sestavte a sešroubujte 
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4. Zapojení 

Barva vodiče Význam Popis 

Červená DC +12V + napájení 

Černá Ground Zem 

Zelená Data0 Datový vodič 0 

Bílá Data1 Datový vodič 1 

Hnědá Green LED Ovládání zelené diody (připojením na zem) 

Žlutá Beeper Ovládání bzučáku (připojením na zem) 

 

 

5. Rozdíly ve verzích čteček 

U čteček probíhá neustálý vývoj a čtečky z různých dodávek mohou mít různé 
vlastnosti. Rozdíly jsou popsány v tabulce. 
 
 

Aktuální verze: Starší verze: 

Délka přívodního kabelu max. 100m u 
všech čteček 

U čtečky R3 – maximální délka 
přívodního kabelu omezena na 40 m 

Aktivace LED nemá vliv na čtení Při aktivaci zelené LED (přizemněním 
hnědého vodiče) je blokované čtení 

Čtečky jsou vybaveny optickým 
TAMPEREM 

Absence TAMPERU 

 
 


