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Úvod 

Čtečka DigiTag-LR je navržena pro použití s aktivními 
transpondéry řady DigiTag-LR. Nejlepšího výsledku při 
používání transpondérů a čtečky lze dosáhnout při 
dodržení všech příslušných instalačních instrukcí. Čtečka 
DigiTag-LR může, pokud je v dosahu pole transpondéru, 
číst a dekódovat bezpečnostní kódovaný signál z tohoto 
transpondéru a konvertovat jej do datového formátu, který 
lze poté ověřit např. přístupovým kontrolérem (model 
DTRR1434), resp. sepnout vestavěné relé, pokud je 
transpondér na seznamu povolených (model 
DTRR0434R). 

Čtečka DigiTag-LR je vybavena voličem zisku a tlumicím 
článkem pro další omezení přijímacího dosahu. Přesné 
rozmezí je závislé na vnějších podmínkách prostředí, 
montážním umístění v blízkosti kovových předmětů a 
stavu baterií transpondérů. Čtečka DigiTag-LR obsahuje 
vnitřní anténu, která nesmí být upravena, protože je 
vyladěna na nejvyšší výkon. Vždy musí být upevněna 
svisle a tak, aby nebyla stíněna kovovými překážkami 
nebo jinou konstrukcí.  

 

 

Označení prvků DigiTag-LR 

Čtečka DigiTag-LR s Wiegand výstupem  .................................. DTRR1434 

Čtečka DigiTag-LR autonomní  ................................................. DTRR0434R 

Aktivní karta Digitag-LR standardní ........................................... DTXT5434 

Aktivní karta Digitag-LR pro vozidla  .......................................... DTXT5434M 

 

 

Technické specifikace 

Čtečka 

Pracovní frekvence ........................................................................ 433,92 MHz 

Napájecí napětí ............................................................................. 12-30 VSS 

Proudový odběr ............................................................................. 40 mA (DTRR1434) 

                           ............................................................................ 25 mA / 60 mA (DTRR0434R – v klidu / sep. relé) 

Nominální přijímací dosah ............................................................. 15 m (v závislosti na místních podmínkách) 

Výstupní rozhraní – DTRR1434: 

                Rozhraní 1 ..................................................................... Wiegand 26 bit / Clock&Data 

                Rozhraní 2 ..................................................................... CDV 1-vodičový protokol 

Výstupní rozhraní – DTRR0434R: 

                Rozhraní 1 ..................................................................... přep.kontakt relé (NO/NC), max. 24 VA 

Přenosová vyrovnávací paměť ...................................................... 20 

Max. počet transpondérů v poli současně ..................................... 20 

Paměť pro platné transpondéry (DTRR0434R)  ............................ 30 

1. úroveň nastavení přijímacího dosahu ........................................ propojka nastavení zisku (nízký / vysoký) 

2. úroveň nastavení přijímacího dosahu ........................................ 10-polohový volič (10-stupňový utlumovač) 

LED ............................................................................................... zelená / červená 

Anténa ........................................................................................... vnitřní šroubovitá 

Citlivost .......................................................................................... -102 dBm 

Pracovní teplota ............................................................................ -10 ÷ 70°C 

 

DTRR1434 / DTRR0434R 

DTXT5434 / DTXT5434M 
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Transpondér (aktivní karta) 

Pracovní frekvence ........................................................................ 433,92 MHz 

Modulace ....................................................................................... FSK 

Napájení ........................................................................................ 3 V 

Baterie ........................................................................................... CR2032 

Životnost baterie  ........................................................................... cca 2 roky 

ERP (efektivní vyzářená energie) 

          DTXT5434 ........................................................................... 5 μW 

          DTXT5434M ........................................................................ 10 μW 

Perioda vysílání 

          DTXT5434 ........................................................................... 2,3 s 

          DTXT5434M ........................................................................ 1,05 s 

Délka vysílacího cyklu 

          DTXT5434 ........................................................................... 7 ms 

          DTXT5434M ........................................................................ 6,7 ms 

Váha  ............................................................................................. 28 g 

 

 

Postup instalace 

Čtečka DigiTag-LR je navržena pro umístění v blízkosti dveří nebo jiného přístupového místa ve výšce 1,2 až 1,4 m. 
Nedoporučuje se čtečku upevňovat nad dveře, ale naopak jako běžnou přístupovou bezkontaktní čtečku. Čtečka musí 
být vždy montována ve svislé poloze. Čtečka DigiTag-LR je osazena vnitřní anténou, která je schopna detekovat 
aktivní transpondér řady DigiTag-LR nejefektivněji v podélné ose před nebo za čtečkou. Je nezbytné vyhnout se 
montáži čtečky na velké kovové povrchy nebo v jejich blízkosti, protože tyto mohou způsobit zhoršení čtecího výkonu, 
chybnou detekci transpondéru nebo nelineární provoz. Čtečka není schopna číst aktivní transpondéry (tagy) skrze 
kovové předměty, a tudíž umístěním silné překážky mezi ní a transpondér dojde ke znemožnění správné funkce. Je 
tedy potřeba zajistit maximální možnou míru přímé viditelnosti pro dosažení co nejlepšího čtecího výkonu.  

Kabelové propojení s návazným prvkem (např. přístupovým kontrolérem) se provádí prostřednictvím šroubovacích 
svorek na spodní části desky plošných spojů. Pro propojení je doporučeno použití stíněných kabelů, jako je např. 
Belden 9535 nebo jeho ekvivalentu. 

 

 

Upevnění krytu 

1. Označte umístění děr pro upevnění pomocí 
vrtacího vzoru dodávaného se čtečkou (obr. 
2); 

2. Vyvrtejte díry pro upevnění (obr. 3) - průměr 
děr 5 mm; 

3. Zasuňte do otvorů hmoždinky (obr. 4); 

4. Pod čtečku umístěte gumovou izolační 
podložku (obr. 5); 

5. Připevněte čtečku šrouby dodávanými 
v balení (obr. 6); 

6. Proveďte potřebná elektrická propojení a 
nastavení (viz následující odstavec); 

7. Po seřízení a odzkoušení upevněte kryt 
pomocí dodávaných šroubků (obr. 7). 
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Svorkovnice - DTRR1434 

Čtečka DigiTag-LR může být propojena přímo s přístupovou jednotkou DG-502M od spol. CDVI nebo s jakýmkoliv 
jiným přístupovým kontrolérem, který podporuje rozhraní Wiegand 26 bit nebo formát Clock&Data (ABA). Maximální 
vzdálenost kabelů při použití stíněné kabeláže je přibližně 30 m pro přístupovou jednotku CDVI DG502M nebo 75 m 
při použití jednotky s rozhraním Wiegand, příp. formátu Clock&Data. 

Svorka DG502M Typ svorky Popis 

IN - 4 Vstup (stínění *) GND (stínění*) 

IN + 12 Vstup kladný pól napájení , 12÷30 VSS 

D0 n/c Výstup Wiegand 0 nebo signál Clock 

D1 n/c Výstup Wiegand 1 nebo signál Data 

L n/c Vstup ovládání zelené LED, akt. nízká úroveň 

6 6 Vstup / Výstup řídicí rozhraní CDV protokolu 

3 3 Vstup zelená LED, aktivní vysoká úroveň 

* Stínění kabelu by nemělo být připojeno k žádné svorce uvnitř čtečky DigiTag-LR, ale je třeba upevnit ho na skříň / 
kostru, kde je nutné jej upravit a izolovat. 

 

Svorkovnice - DTRR0434R 

Svorka Typ svorky Popis 

IN - Vstup GND (0 V) 

IN + Vstup kladný pól napájení , 8÷20 VSS 

C Výstup relé - společná svorka 

NO Výstup relé - v klidu rozepnutá svorka 

NC Výstup relé - v klidu sepnutá svorka 

EX Vstup vstup pro odch.tlačítko (NO proti IN-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP přepínač 

JP1 otevř. = 
min. 
citlivost 

otočný 
přepínač 

červená 
LED 

zelená 
LED 

JP1 uzavř. = 
max. 
citlivost 

JP1 uzavř. = 
max. citlivost 

JP1 otevř. = 
min. citlivost 

otočný 
přepínač 

červená 
LED 

 

zelená 
LED 

 

              DTRR1434             DTRR0434R 
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Indikátory LED 

Čtečka DigiTag-LR je osazena 2 LED. Červená svítí vždy a indikuje připojení zařízení k napájení, které je tím pádem 
připraveno přijímat a dekódovat signály z transpondérů. Zelená LED je aktivována v krátkých probliknutích vždy, když 
je detekován přenos z transpondéru v poli.  

DTRR1434: 

Zelená LED může zůstat svítit, pokud připojený systém kontroly vstupu ověřuje číslo transpondéru (pakliže zelenou 
LED externě ovládá). Pokud je zelená LED rozsvícena, nemůže čtečka přijímat a dekódovat žádná další data 
z transpondéru. 

DTRR0434R: 

ZHASNUTO = v dosahu čtečky není žádný transpondér 

ČERVENÁ = byl detekován transpondér, ale není zapsán v paměti čtečky jako platný 

ZELENÁ = byl detekován transpondér, který je zapsán v paměti čtečky jako platný; relé aktivováno. Zelená LED se 
rozsvítí i tehdy, byl-li aktivován vstup pro odchod.tlačítko. 

 

 

Nastavení přijímacího dosahu 

Maximální přijímací dosah čtečky je závislý na podmínkách okolního prostředí, orientaci transpondéru a stavu baterií 
transpondérů. Nicméně je možné říci, že odpovídá přibližně 15 m v režimu vysokého zisku a nastavení ultumovače do 
polohy „0“. Pokud je propojka JP1 rozpojená, je zvolen režim nízkého zisku (a obecně krátkého přijímacího dosahu). 
Dalšího snížení dosahu je možné dosáhnout prostřednictvím otočení otočného přepínače. Minimálního přijímacího 
dosahu je tedy možné docílit při nastavení ultumovače (otoč. přepínače) do polohy „9“ a zvolením režimu nízkého 
zisku pomocí propojky JP1, tedy jejím rozpojením. 

 

 

DTRR1434 : Nastavení DIP přepínačů  

Čtečka DigiTag-LR DTRR1434 má několik možností nastavení výstupního datového rozhraní a režimů činnosti: 

DIP přepínač ON (zapnuto) OFF (vypnuto) 

1 rozhraní Clock&Data rozhraní Wiegand 26 bit 

2 přijímání pouze ručně aktivovaných tagů přijímání ručně i automaticky aktivovaných tagů 

3 transpondér načten v poli max. 2× čtení transpondér načítán v poli průběžně  

4 předpěťové (pull-up) rezistory připojeny výstup s otevřeným kolektorem 

 

Přepínač 1: Slouží k volbě typu výstupního rozhraní (formátu dat). Ve většině případů se používá standardní rozhraní 

Wiegand 26 bit, tedy DIP přepínač č. 1 většinou zůstává vypnutý. 

Přepínač 2: Pokud je vypnutý, umožňuje načítání jak bezobslužných a opakovaně vysílajících transpondérů 

(DTXT0434 nebo DTXT1434 bez stisku tlačítka). Pokud je přepínač zapnutý, budou se přijímat pouze transpondéry 
po aktivaci jejich tlačítkem (DTXT1434 po stisku tlačítka). 

Přepínač 3: Ve vypnuté poloze umožňuje čtení a dekódování transpondérů opakovaně po celou dobu přítomnosti 

tagu v dosahu čtečky. Pokud je zapnutý, je tag načten maximálně dvakrát; pak již dojde k jeho ignorování, dokud 
nebude vzdálen z detekčního pole čtečky nejméně na 10 sekund. 

Přepínač 4: Pokud je zapnutý, připojuje dva předpěťové odpory o hodnotě 4k7 k výstupům D0 a D1 při napětí 5 V. 

Tento přepínač by ve většině případů měl být zapnutý. Pouze pokud vstupní čtečkové rozhraní připojeného kontroléru 
vyžaduje výstup Wiegand s otevřeným kolektorem, je třeba DIP přepínač č. 4 přesunout do polohy vypnuto (OFF). 

 

 

DTRR1434 
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DTRR0434R : Programování 

Vestavěný malý přístupový kontrolér může do své napěťově nezávislé paměti uložit až 30 čísel transpondérů 
(aktivních karet). Následující programovací postupy jsou vázány na aktivaci spínačů S1 a S2 uvnitř čtečky. 

F1.  Přidání nové karty (uživatele) do paměti: 

1. Vložte novou aktivní kartu do čtecího pole čtečky. Červená LED bude blikat na znamení, že čtečka 
transpondér načítá, ale tento zatím není uložen v paměti. 

2. Stiskněte a držte spínač S1, dokud se nerozsvítí červená LED. Poté spínač rychle uvolněte. 

3. Po chvilce bude nová karta platně vyhodnocena a zelená LED blikne 8× na potvrzení dokončení operace. 

4. Kartu odstraňte ze čtecího pole čtečky. 

 

F2.  Změna doby sepnutí relé 

1. Ve chvíli, kdy ve čtecím poli čtečky není žádná aktivní karta, stiskněte a držte stisknutý spínač S1 až do 
chvíle, kdy se rozsvítí zelená LED. Poté S1 rychle uvolněte. 

2. Každé bliknutí zelené LED nyní znamená 1 sekundu doby spínání relé (max. je 30 sekund). Jakmile 
napočítáte stejný počet bliknutí zelené LED jako je požadovaný počet sekund pro spínání relé, stiskněte a 
držte stisknutý spínač S2. Po 8 bliknutích zelené LED spínač S2 zase uvolněte. 

 

F3.  Nastavení nebo zrušení filtru platných karet 

Tato funkce zajišťuje, že platná karta bude ve čtecím poli načtena jen jednou, i když v něm zůstává delší dobu. Stav 
přítomnosti karty se resetuje po 30  s. 

1. Ve chvíli, kdy ve čtecím poli čtečky není žádná aktivní karta, stiskněte a držte stisknutý spínač S1 až do 
chvíle, kdy se rozsvítí oranžová LED. Poté rychle uvolněte S1 a současně rychle stiskněte S2.  

2. Blikání zelené LED značí, že je filtr platných karet aktivní; naopak blikání červené znamená nedostupnost 
filtru. Postup případně pro další změnu stavu filtru. 

 

F4.  Smazání všech platných karet z paměti, reset do továrních hodnot 

1. Stiskněte a držte spínač S2 až do chvíle, kdy oranžová LED 6× blikne. Následně 8× blikne zelená LED 
potvrzující, že všechny karty byly z paměti smazány. 
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ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 


