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 CipherLab 1861 – ruční čtečka RFID

Čtečka RFID CipherLab 1861 dokáže číst tagy ze vzdálenosti až 
1 m a zapisovat do nich až na vzdálenost 0,5 m. Například skladníci 
mohou s její pomocí sbírat nebo měnit údaje štítků RFID i na výše 

umístěných paletách. Při 
identifikaci na úrovni po-
ložek (item-level identi-
fication) se ušetří mnoho 
času, neboť odpadá nut-
nost otevírat jednotlivá ba-
lení. Čtečka je výborným 
řešením pro náročné prů-
myslové prostředí i všude 
tam, kde není pro identifi-
kaci a sběr dat jiná alterna-
tiva než RFID. Označování 
zboží čárovými kódy a po-
mocí tagů RFID (na úrov-

ních položek, kartonů a palet) jsou metody, které se vzájemně dopl-
ňují. Čtečka RFID CipherLab 1861 umožňuje po připojení k mobil-
nímu terminálu načítat údaje oběma metodami současně. Uplatní se 
při skladových a logistických operacích, při podnikové evidenci ma-
jetku, sběru dat v terénu i při inventarizaci. Čtečku lze nastavit pro 
práci s PC, s mobilními počítači na bázi Windows i s mobilními ter-
minály CipherLab. 

Čtečka má krytí IP64, odolá pádům z výšky 1,5 m a vydrží 
1 000 otáček v bubnu o průměru 1 m. Volitelně je možné objednat 
speciální nástavce pro různé přenosné terminály.
CODEWARE, s. r. o., tel.: +420 222 562 444, fax: +420 222 561 904, 
e-mail: codeware@codeware.cz, www.codeware.cz
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 Klávesnicový modul od B&R s tlačítkem 
nouzového zastavení

Klávesnicové moduly od společnosti B&R s kruhovými tlačít-
ky s podsvětleným mezikružím a se stupněm krytí IP65 jsou určeny 
k umístění přímo na stroje nebo strojní celky.

Nejnovějším přírůstkem 
této řady přístrojů, popr-
vé uvedených na trh na za-
čátku roku 2012, je modul 
se zabudovaným tlačítkem 
nouzového zastavení. Tla-
čítko a elektronika jsou in-
tegrální součástí plochého 
pouzdra s připojovacími 
standardními konektory M8 
nebo M12. Modul lze tudíž 
namontovat a připojit velmi 

snadno a rychle kamkoliv na stroj při délce kabelu až 100 m. Upev-
ňuje se pouhými dvěma šrouby, bez jakýchkoliv montážních příchy-
tek, a lze ho snadno připojit ke kterékoliv z běžných komunikačních 
sběrnic. Signály tlačítka nouzového zastavení je možné připojit k za-
bezpečovacímu obvodu nebo prostřednictvím modulů SafeIO zavést 
do bezpečnostní sítě, např. openSAFETY.

Klávesové ovládací moduly značky B&R s tlačítkem nouzové-
ho zastavení plní ty nejpřísnější požadavky na ergonomii pracoviště 
a současně i hygienické požadavky. Povrchy bez ostrých hran i pro-
hlubní či spár lze mimořádně snadno čistit. Tlačítka s podsvětleným 
mezikružím dávají rovnoměrné světlo a mají hmatovou zpětnou vaz-
bu. Lze je také označit podle požadavků zákazníka.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com


