
 
 
 
 

ТҰТЫНУШЫ НҰСҚАУЛАРЫ 
 

Бұл нұсқаулық кабиналық дисплейі бар антенна блогінің келесі түріне 

жатады: 
 

SLAU-UV-NB-00-00-00-00-07          Стандартты (тар-) өткірбағытталған Антенна  
SLAU-UV-NB-00-00-00-01-07          Стандартты (тар-) өткірбағытталған ақпаратты Антенна   
SLAU-UV-NB-00-RT-00-00-07           Реле шығуы бар (тар-) өткірбағытталған Антенна   
SLAU-UV-NB-00-RT-00-01-07           Реле шығуы бар (тар-) өткірбағытталған ақпаратты Антенна  
SLAU-UV-NB-00-RE-00-00-07           Күшейтілген реле шығуы бар (тар-) өткірбағытталған Антенна 
SLAU-UV-NB-00-RE-00-01-07           Күшейтілген реле шығуы бар (тар-) өткірбағытталған ақпаратты  

 Антенна  
SLDU-006SR                                            Стандартты кабиналық дисплей блогі  
SDLU-006SRE                                         Күшейтілген шығуы бар кабиналық дисплей блогі 

 
 

 
Бұл нұсқаулықта дұрыс орнату үшін қажет негіздемелеі сілтемелер бар. 

 
     SCAN~LINK Technologies Inc. рұқсатынсыз қате орнату немесе түрлендіру  

     операторды  сәулелендіруге ұшыратуы және тұтынушының қолдануына тыйым  

     салынуы мүмкін. 

     SCAN~LINK Armour System™  жүйесі тек оператордың көмегімен ғана іске  

     асады. Ол оның қауіпсіздігіне жауап бере алмайды. Сонымен қатар жүргізушінің   

     үстінен қауіпсіздік ережелерін сақтамағаны үшін жауапты емес. 

  

     Назар аударыңыз: 

 

     SCAN~LINK Technologies Inc. рұқсатынсыз қате орнату немесе түрлендіру  

     тұтынушының қолдануына тыйым салынуы мүмкін. 

 

     SCAN~LINK Armour System™  жүйесі құрылыс орнында және өндірісте мобильді  

     құрылғысы бар жерде ғана жұмыс істеуге арналған. Қоғамдық пайдалануға    

     арналмаған. 
 
 
 

SCAN~LINK Technologies Inc. нақты құжаттың нақтылығы мен заңдылығына көп үлес қосты. SCAN~LINK  Technologies Inc. 

компаниясы мен оның қызметкерлері құрылғының қызметін жақсартуға, оның жұмысына өзгерістер мен түзетулер енгізуге 

құқықтары бар. Тұтынушыларға тапсырысты бермей тұрып, барлық ақпаратпен танысып алыңыз. Оның шындығына көз 

жеткізіңіз. Барлық тауарлардың сату шарттары тапсырыс берер алдындағы шарттармен белгіленеді. SCAN~LINK™ компаниясы 

немесе оның қызметкерлері ЕШБІР БАСҚА НАҚТЫ ҚҰЖАТ НЕГІЗІНДЕГІ АҚПАРАТҚА САЙ КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРДЕГІ 

КЕПІЛДЕМЕ БЕРЕ АЛМАЙДЫ.  

Құжатты SCAN~LINK Technologies Inc.компаниясының қағаз түріндегі рұқсатынсыз ешбір, оның ішінде электрондық және 

жазбаша, түрде көшіріп алуға болмайды. SCAN~LINK Armour System™ жүйесі негізінде ғана заңды құжатты қолдануға болады.
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Түсінік  
 

SCAN ~ LINK Armour System
TM 

жүйесінің ресми «қауіпсіздік рейтингісі» жоқ. Сондықтан адам-

құрылғы немесе обьект-құрылғы қақтығысу қауіптен құтылу үшін бастапқы қауіпсіздік шарасы ретінде 

қолдануға болмайды. Осы жүйе жаяу жүргінші мен оператордың зейінділігін жақсарту үшін қауіпсіздік 

жүйесінің тек қосымшасы түрінде ғана пайдаланылады.  Тауарды пайдалану мен дайындау жұмыстары 

ауыстырылмайды. Жұмыс орнындағы жарақат пен өлім ықтималдығын азайту үшін SCAN ~ LINK 

Armour System
TM

 жүйесі нақты бар және бекітілген қауіпсіздік ережелерін кеңейтуге ғана арналған. Есте 

сақтаңыз, жаяу жүргінші құрылғыда көрінбеуі мүмкін, егер ол SCAN ~ LINK
TM

 қорғаныс 

жапсырмалары бар қорғау киімді кимесе. Жұмысшылар мен сол жұмыс орны болып жатқан жерде 

(құрылыс алаңы т.б.) жүрген адамдардың барлығы SCAN ~ LINK Armour System
TM 

функционалды 

жүйесімен таныс болуы тиіс. Сонымен қатар алаңда абай болу керек. 

SCAN ~ LINK Armour System
TM

 жүйесін орнату мен пайдалану және техникалық қызмет көрсетуі 

бірнеше ресми құжаттармен, түсініктемелермен және нұсқаулықтармен рәсімделген. Ол құжаттар кез 

келген жағдайда сұралса, көрсетуге дайын. SCAN ~ LINK Armour System
TM

 жүйесін немесе кез келген 

компонентін  қолдануда сіз құжаттарда айтылған барлық талаптарды ұстануыңыз тиіс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



       

Тауар сипаты 
 

 

SCAN~LINK Armour System™ жүйесі жапсырмамен белгіленген қызметкерді немесе жапсырмалармен 
белгіленген нысаналарды мобильді ауыр құралдарға жақын орналасқан кезде анықтау үшін жасалған 
болатын. SCAN~LINK Armour System™ жүйесі сканерлеу барысында ультра жоғары жиілілікті (УЖЖ) 
пайдалана отырып, лицензияланбаған Өнеркәсіп Ғылыми және Медициналық (ӨҒМ) өндірістердің 
865.7MHz-тен 867.5MHz-ке дейінгі жиілілігінде жұмыс істеп жатқан RFID (RFID=Радиочастотная 
Идентификация) жапсырмаларын анықтай алады. SCAN~LINK Armour System™ жүйесінің дұрыс жұмыс 
істеуі үшін жұмыс орнында радиожиіліліктен (РЖ) туындаған ешбір бөгеттер болмауы тиіс. Мұндай 
құрылғы ретінде екіжақты радио, сымсыз крандар контроллері және RFID негізінде 865.7MHz-тен 
867.5MHz-ке дейінгі жиілілікте жұмыс істеп тұрған басқа сканерлеу жүйелері болуы мүмкін. SCAN ~ LINK 
Technologies Inc. компаниясы барлық әлеуетті клиенттерге SCAN ~ LINK Armour System жүйесін орнатар 
алдында  құрылғыда ешбір ақаулықтар жоқ екендігіне көз жеткізуі қажет екендігін ұсынады 
.  
SCAN ~ LINK Armour System™ жүйесі 2 блоктан тұрады: антенна блогі және дисплей блогі. Антенналық 
блок әркез көліктің артқы жағына орнатылады, себебі, Armour қорғаныс желеткесі мен қорғаныс 
каскасын киіп жүрген қызметкерлердің бар екендігіне көз жеткізу үшін. Ал қашан жүйе белгіленген 
адамды анықтаса, Антенналық блок кабинадағы Дисплейлі блокқа хабарлама жібереді. Дисплей блогі 
операторды дабылмен немесе визуалды белгімен хабарландырады. Автокөлікті қосқан уақытта 
Дисплей блогі SCAN ~ LINK Armour System™ жүйесінің жұмыс дәрежесін көрсетеді. Бірақ жұмыскер 
табылған кездегі қауіп дабылын тек Антенна блогі мен дисплей блогінің Реверсивті кіру жолы Активті Оң 
болғанда ғана береді. SCAN ~ LINK Rapid Pair™ бағдарламасы SCAN ~ LINK Armour System™ жүйесінің 
жұмысын теңшеу, оған қоса Реверсивті кіру жолына визуалды және дыбыс сигналдарын қосу үшін қажет 
теңшеулер жасау, ұшін қолданылады .  
 

Антенналық блок 
Антенналық блогі өз табу аймағындағы SCAN ~ LINK Armour қорғаныс киімдерін табу үшін 865.7MHz-тен 
867.5MHz-ке дейінгі жиілілікте орналасқан RFID цифрлық сигналдарды шығарады және қабылдайды. 
Антенналық блок жапсырмалардан түскен ақпараттарды жинақтап, SCAN ~ LINK Armour желеткесі 
немесе каскасы табу аумағынің ішінде ме екендігін анықтайды. Егер SCAN ~ LINK Armour қорғаныс киімі 
анықталған болса,  Антенналық блок Дисплейлі блокқа 2,4 GHz жиілілікте қауіп дабылын береді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 1: SCAN~LINK™ антенналық блогі 
 
Антенналық блок үшін көліктен қуат көзі қажет. Сонымен қатар, егер Реверсив кіру жолы Антенналық 
блогін көлік артымен қозғалған жағдайда қосуға пайдаланатын болса, Реверсивті кіру жолын оң 
белсендіру керек. Антеннаның барлық басқа құрылымдары 2.4 GHz радиоарнасымен орындалады.  
Антенналық блоктағы сымдар құрылғыны судан сақтау үшін ылғал өтпейтін біріктіргіш арқылы 
бағытталған. Антенна корпусы корпустың ішіндегі дымды сыртқа шығару үшін желпілеуішпен 
қамтамасыз етілген. 
 

                                        



Кабиналық дисплей блогі 
 

 

Төменгі сурет 2-де көрсетілген оператордың дисплей блогі, көлік кабинасының ішінде оператордан 

минимум 20 см (8 дюйм)  жақсы естілетін және көрінетін жерде орналасуы тиіс. Оператордың дисплей 

блогі антеннадан дабылдарды Armour киімінің қорғанысы Антенна блогінде анықталған уақытта 

қабылдайды. 

 

Дисплейлі блогі Антенна блокпен байланыс канал жөнділігін және жапсырмалар анықтауыш 

сигналдарын жіберетін байланыстың түзілігін тексеру үшін әрдайым Антенна блокпен байланысады. 

Егер  антенна мен дисплей арасындағы сымсыз байланыс жоғалтылса, қуат индикаторында сары шам 

жыпылықтайды және қосымша дыбыс сигналы пайда болады (егер SCAN~LINK Rapid Pair™ 

программасымен қосылынса). Егер қуат индикаторында сары шам жаным тұрса, SCAN~LINK™ 

қорғаныс киімі табылынбайды. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

Сурет 2: Кабиналық Дисплей блогі 

Кабиналық дисплей блогінің интерфейсі 

Функция Сипаттамасы 

Қуат индикаторы 

Жасыл Дұрыс жүмыс істейдй 

Жанып-сөнген  

сары 

Антенна блокпен қосылуындағы қателік 

Қызыл Дисплейдің апаратты қателігі 

Реверсивті 

индикатор 

Қосулы, егер Реверсивті кіру оң активты 

 

Светодиод кластері 

Светодиодты Кластер дұрыс жұмыс істеген кезде SCAN~LINK™ киімін анықтаған кезде нақты 

комбинациямен жанады.  

Дыбысты бағдарлау барысында динамиктің дыбыс деңгейі көрсетіледі.  

Тексеру кезінде қателік кодтары шығады. 

 

Динамик 
SCAN~LINK™ киімін анықтағанда және Реверсивті триггерді іске өосқан уақытта 3Hz дыбыс 

дабылын шығарады. 

Дауыс батырмасы 

SCAN~LINK™ киімін анықтамаған кезде, дыбыс баспасын тез немесе ұзақ басыңыз. Дыбысты ретке 

келтірген соң светодиодты кластер дыбысты жөндеу жолын көрсетеді. Светодиодтың көбі жанса, 

дыбыс қатты болады.  

 
 
 
 
 
 

Динамик 

Дауы батырмасы 

Светодиод 
кластері 

Реверсивті 
индикатор 

Қуат 
индикаторы 
 



Показания Кабинного Дисплейного блока  
Кабинный Дисплейный блок SCAN~LINK имеет следующие дисплейные режимы: 

 Дисплейдегі 

шамдар 
ДЫБЫСТАЛУЫ                 МАҒЫНАСЫ 

ІС
Т

Е
У

 

 

ЖОҚ Система отключена (нет питания). 

 

ЖОҚ Кабина Дисплейі мен Антенна дұрыс істеп жатыр. 

 

ЖОҚ 
Кабина Дисплейі мен Антенна дұрыс істеп жатыр. 

Реверсивті кіру активті. 

 
3Hz дауыс сигналы 

Кабина Дисплейі мен Антенна дұрыс істеп жатыр. 

Реверсивті кіру активті. SCAN~LINK™ киімі мен 

жармырмалары табылды. 

ІС
Т

Е
М

Е
У

 

 
ЖОҚ Кабина Дисплейінің қателігі 

 

 

0.5Hz Дабыл егер 

«Байланыс қателік кезінде 

Дабыл беру» әрекеті Rapid 

Pair™-мен 

активтендірілген болса 

Сымсыз қосу қателігі 

 

Сигнал анықтауыш қателігі, Реверсивті кіру активті  

 

Сигнал анықтауыш қателігі 

 

Антенна қосу параметрлерін теңшеу қателігі  

 

Жапсырма табу қуат деңгей параметрлерін теңшеу қателігі 

 

Антенна табу қателігі (оқып алу қателігі) 

 

Антеннаның температуралық диапазон қателігі 

 

Антенна софттың қайта жүктеу қателігі 

 

Антенна қосу протокол қателігі 

 

Индикатор қосу протокол қателігі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
Көріну (табу) аумағы 

 
Сурет 3 көрсетілгендей Заводтық көріну аумағы жалпы алғанда  желпуіш шоғыр сияқты көрінеді. Көзге 

көріну аумағы SCAN ~ LINK Rapid Pair™ бағдарлама көмегімен бағдарланады. RFID цифрлық 

сигналдардың қабылдау қуаттылығы, Антенналық блок пен SCAN~LINK Armour SystemTM қорғаныс киімі 

арасындағы қашықтық азая түскенде, көбееді. Көзге көріну (табу) аумағы ереже бойынша, 6 метрден 

басталады, бірақ 6 метр қашықтықта нақты көріну кепілдік бермейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3: Шамамен алғандағы көріну аумағы 

 

Қызметкерлер SCAN ~ LINK Armour System™ жүйесі арқылы көрінуі мүмкін, егер олар  SCAN ~ LINK 

Armour қорғаныс киімдерін киіп SCAN~LINK Антенналық блогінің көріну аумағында жүрсе. Көріну (табу) 

ықтималдығын көбейту үшін SCAN~LINK Armour қорғаныс киімдерінде көптеген RFID жапсырмалары бар. 

Жапсырмалардың SCAN~LINK Armour System™ жүйесі арқылы анықтау ықтималдығы оның дұрыс 

орналасуына, қозғалысына,  монтажды қабатына, дымқылды ұстауына, адам денесіне дәл  және жақын 

тұрғандығынан тәуелді болады. 

SCAN~LINK  қорғаныс киімі жүйелі түрде SCAN~LINK Tag Health Tester арқылы тестілеуден өтіп отыруы 

қажет. Ол таза, қардан, мұздан және басқа да лас жерлерден құрғақ жерде сақталуы тиіс. SCAN~LINK 

RFID жапсырмаларын қорғаныс каскасына жапсырар кезде жапсырманы жапсыру мен дұрыстығы туралы 

нұсқаулықты оқып шығып оларды қолдану керек. SCAN~LINK қорғаныс желеткесі алдынан және артынан 

жақсы көріну үшін мықты орнатылуы қажет. 

Қызметкерлер SCAN~LINK қорғаныс киімдерінің әртүрлісін киіп жүрсе, мысалы қорғаныс желеткесі мен 

SCAN~LINK қорғаныс каскасы, онда олардың SCAN~LINK Armour System™ жүйесінің көмегі арқылы 

SCAN~LINK қорғаныс киімінің тек біреуін ғана киіп жүрген қызметкерлеріне салыстырғанда анықтау 

ықтималдығы көбірек.                

 
 
 

                                                            



Тауар мінездемесі 
 

Антенного блоктың модельдері 
 
SCAN~LINK Armour System

TM   
жүйесінің 3 түрлі 

 
моделі бар. Олар оның бөлшектерінің мына төмендегідей 

санымен анықталады: 
 

SLAU-UV-00-NB-00-00-0x-07 
Базалық 
Корпустың сол жағының төменгі бөліктен жалғанатын  
жалғыз сымнан тұрады 

 

SLAU-UV-00-NB-RT-00-0x-07 
Релейлі триггер 
‘Базалық’ + корпустың төменгі оң жағындағы төрт-контактты 
реле шығуы бар жалғағыш 

 

SLAU-UV-00-NB-RE-00-0x-07 

Күшейтілген релейлі триггер 
‘Релейлі триггердің’ төрт-контактты жалғағышы корпустың 
төменгі оң жағынан оқ екі контактты реле шығуы бар 
жалғағышпен ауыстырылады  

 

Ақпараттарды тіркеу бағдарламаның жанартуы 3 модельге де қолданылады. Модельдерде x=0 кезінде 

ақпараттарды тіркеу бағдарламасы жоқ. Ал x=1 кезінде ғана болады. 

 

Абсолюттік мінездеме 

Физикалық мінездеме 

Атауы Минимум Максимум Естелік 

Кіру кернеуі +9 VDC +34 VDC  Жұмыс кезінде 12-28VDC аспау керек 

Жұмыс температурасы -20º C 50º C Төменгі температураға арнаулы нұсқа бар 

Сақтау температурасы -30º C 80º C  

Қорғаныс деңгейі IP65 Батырмаңыз 

Реверсивті полярностьтен 

сақталған 

Ия  

Кернеу секіруін көтеру Сақтану < 3ms: -600V/+400V  

Атауы Метрика (мм) Стандартты 

(дюйм) 

Естелік 

Биіктігі 128  мм 5 1/16” Құралды орнату кезіндегі ‘Тереңдігі’  

Ұзындығы 246  мм 9 11/16” Құралды орнату кезіндегі ‘Биіктігі’ 

Минималдық орнату ұзындығы 292  мм 11 1/2” Кабельді орнату мен сымды майыстыруға 

бос жер 

Ені 165  мм 6 1/2”  

Сымның ұзындығы 400  мм 15 5/8” Корпустан біріктіргіш аяғына дейін 

Артқы панель Анодталған қара алюминий  

Корпус Сары поликарбонат/ерітінді АБС пластик  

Монтажды канал 11  мм 7/16” 6мм (1/4”) бұрандамаға арналған 

Орнату бағыты Тігінен, кабелдер төменге  Тартып алатын желдеткіші төменге 

бағытталу қажет  

Қуат жалғағышы Deutsch DTM04-6P Deutsch DTM06-6S дәл келеді 

Реле жалғағышы Deutsch DT04-4P Deutsch DTM06-4S дәл келеді 

Күшейтілген реле жалғағышы Deutsch DTM04-12PA Deutsch DTM06-12SA дәл келеді 



Электриқалық мінездеме  

Атауы Минимум Максимум Естелік 

Номиналды кіру кернеуі (VCC) +12 VDC +28 VDC Атауында  ‘UV’ номері бар модельдер 

Кіру тогі 12 VDC кезінде 0.28 A Номиналды (VCC реле жүктемесін қоспау керек) 

Кіру тогі 24 VDC кезінде 0.14 A Номиналды (VCC реле жүктемесін қоспау керек) 

Ұсынылған сыртқы қорғағыш 5A Қорғағыш қосылған реле жүктемесіне бейімделген көз 

жеткізіңіз 

Реверсивті кіру триггердің кернеуі 4.5 VDC VCC Опто-оқшауланған 

Реверсивті кіру тогі 1.5 mA 6 mA Кедергімен шектеуленген 

Табу (анықтау) реле контакттың бағалауы - 5VDC кезде 2А RT/ERT моделі ғана 

Тұрлаузатты реле кернеуі - 220 V ERT моделі ғана 

Тұрлаузатты реле тогі - 80mA ERT моделі ғана 

Қателік реле контакттың бағалауы - 5VDC кезде 2А ERT моделі ғана 

RFID сканердің радио жиілігі 865.7 MHz 867.5 MHz ETSI, 1.84W ERP 

Сымсыз қосылу жиілігі 2405 MHz 2475MHz Лицензияланбаған ISM Band, 0.085W EIRP 

Регистрациясы FCC/IC/ACMA/EACU SCAN~LINK Technologies Inc. 

FCC ID YUU-SLAU270NB SCAN~LINK Technologies Inc. 

Pinout Specifications 

Қуат 
жалғағышы 

Пин 1 Қуат көзі VCC (+12-28 VDC ) Пин 6 Қосылу* RS485 жалпы сигнал, Біріктірмеу керек 

Пин 2 Қуат көзі VDD (-) Заземление оборудования Пин 5 Қосылу* RS485 Сигнал +, Біріктірмеу керек 

Пин 3 Реверсивті Реверсивті кіру Пин 4 Қосылу* RS485 Сигнал -, Біріктірмеу керек 

 

Реле 
жалғағышы 

Пин 1 Қуат  VCC (+) Пин 4 Қуат VDD (-) 

Пин 2 VCC Реле 
Анықтайды Ашық 

Пин 3 VCC Реле 
Анықтайды VCC (+), 1A Макс 

Анықтамайды VCC (+), 1A Макс Анықтамайды Ашық 

 

Күшейтілген 
реле 
жалғағышы  

Пин 1 

+ Қуат 
Әрдайым VCC (+) 

Пин 12 

- Қуат 
Әрдайым VDD (-) 

Пин 2 

VCC Реле 

Анықтайды Ашық 
Пин 11 

VCC Реле 

Анықтайды VCC (+), 1A Макс 

Анықтамайды VCC (+), 1A Макс Анықтамайды Ашық 

Пин 3 

Тұрлаузатты реле 

Анықтайды Ашық Пин 10 

Жалпы тұрлаузатты 
реле 

Әрдайым 
80mA / 60 Ом 
220V Макс 

Анықтамайды 
Жалпы тұрлаузатты 
релесіне қосылған 

Пин 4 

Анықтау реле 
Әдетте ашық 

Анықтайды Ашық Пин 9 

Қателік реле 
Әдетте ашық 

Қателік немесе Қуат 
Жоқ  

Ащық 

Анықтамайды 
Жалпы анықтау релесіне 
қосылған 

Кателік Жоқ 
Жалпы қателік релесіне 
қосылған 

Пин 5 

Жалпы анықтау реле 
Әрдайым Жалпы анықтау реле 

Пин 8 

Жалпы қателік реле 
Әрдайым Общее реле ошибки 

Пин 6 

Анықтау реле 
Әдетте жабық 

Анықтайды 
Жалпы анықтау релесіне 
қосылған 

Пин 7 

Қателік реле 
Әдетте жабық 

Қателік немесе Қуат 
Жоқ 

Жалпы кателік релесіне 
қосылған  

Анықтамайды Ашық Қателік жоқ Ашық 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            



 
RS-485 қосу естелігі (Стандартты Ұсыныс)  

 

Қуат сымдарының RS-485 қосылуы тек жөндеу мен тексеріс жұмыстарын өткізу кезінде ғана 

пайдаланылады. Кескіндеме, прошивка жаңарту және басқа функциялары арнайы жұмыстар 

мен бағдарламамен қамтамасыз ету арқылы ғана іске асады. Құрылғыға кез келген байланыс 

құралдарына себепсіз қосу немесе байланыс орнату, тауарға берілген кепілдеменің заңды 

күшін ғана жоймай, құрылғынын қосымша қауіпсіздік шара ретінде жұмыс жасауына қатерге 

түсіреді.  
 

Үйлесімділік мінездемесі 

 

 

Кабиналық дисплей блоктің моделдері 
 

SCAN~LINK Armour System
TM

 дисплей блоктың екі моделі бар. Олар оның бөлшектерінің мына төмендегідей 

санымен анықталады: 
 

 

Абсолюттік мінездеме 

Атауы Минимум Максимум Естелік 

Кіру кернеуі +9 VDC +34 VDC Жұмыс кезінде 12-28VDC-дан аспау керек 

Жұмыс температурасы -20º C 50º C  

Сақтау температурасы -30º C 80º C  

Қорғаныс деңгейі IP52 Тек іштегі қолданыс үшін 

Реверсивті полярностьтен 

сақталған 

Ия 100V/20A 

Кернеу секіруін көтеру САҚТАНУ < 3ms: -600V/+400V  

 

  

RapidPair
TM

 Тек донгл RapidPair 2.0 (RPD-SS200 немесе RPD-SN220) 

Кабиналық дисплей блогі SLDU-006SR және SLDU-006SRE 

SLDU-006SR Стандартты кабиналық дисплей блок 

 

SLDU-006SRE 
Күшейтілген  кабиналық дисплей блок 
SLDU-006SR моделіне үш қосымша анықтау және қателік 
реле сымдары қосылады, кабель ұзындығы 4.5 метр 

 



Физические характеристики 

Атауы Метрика (мм) Стандартты 

(дюйм) 

Естелік 

Биіктігі 35  мм 13/8”  

Ұзындығы 75  мм 3”  

Минималдық орнату теренділігі 95  мм 3 3/4” Сым майысуы үшін қажет бос жер 

Ені 100  мм 4”  

Сымның ұзындығы (SLDU-006SR) 2130  мм 84” Соңғы 3” (75 мм) артқа кетеді 

Сымның ұзындығы (SLDU-006SRE) 4570 мм 180” Соңғы 3” (75 мм) артқа кетеді 

Жабысқақ қалындығы 5 мм 1/4”  

Қабықша Қара АБС UL945VA бағаланған 

Кабель мінез-сі (SLDU-006SR) 3-сым, 18ga. Жаланаш сым 

Кабель мінез-сі (SLDU-006SRE) 6-сым, 20ga. Жаланаш сым 

Оператордаң минималды қашығы 200 мм 8”  

Дабылдың минималды дыбысы 88±1 dBa 200 мм (8”) кезде өлшенген, Типті 

Дабылдың максималды дыбысы 99±1 dBa 200мм (8”) кезде өлшенген, Типті 

Электикалық мінездеме  

Атауы Минимум Максимум Естелік 

Номиналды кіру кернеуі (VCC)  +12 VDC +28 VDC  

Кіру тогі 12 VDC кезінде 120 mA Номиналды 

Кіру тогі 24 VDC кезінде 60 mA Номиналды 

Ұсынылған сыртқы қорғағыш 1A  

Ішкі қорғағыш 1.5A Авто-лықсыма 

Қателік/Анықтау реле тогі - 2A  

Реверсивті кіру триггер кернеуі* 4.5 VDC VCC Опто-оқшауланған 

Реверсивті кіру тогі* 1.5 мА 6 мА Кедергімен шектеулінген 

Сымсыз қосылу жиілігі 2405 MHz 2475MHz Лицензияланбаған ISM Band, 0.098W EIRP 

Регистрациясы ACMA/EACU SCAN~LINK Technologies Inc. 

FCC ID U90-SM220 SCAN~LINK Technologies Inc. 

 
 
Реверсивті триггер естелігі 

Кабиналық дисплейлі блоктің реверсивті триггерінің сымын (сарғылт) таңдау бойынша реверсивті сигналымен 

байланыстырып, антеннаның реверсивті сигналдың орнына пайдалануға болады. Бірақ та, бұл тәртіпте жұмыс 

жасау үшін қосымша Rapid Pair
TM 

арқылы теңшеу жасау қажет. Егер керек теңшеу жасалмаса, бұл тәртәптегі 

жұмыс еш міндет атқармайды. 

 
  

 



 

Кабель мінездемесі 

Үйлесімділік мінездемесі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қуат кабелі 

Қызыл сым Қуат көзі Әрдайым VCC (+12-28VDC ) 

Қара сым  Қуат көзі Әрдайым VDD (-) Жабдықты жерлендіру 

Оранжевый  провод Реверсивті 
кіру 

Әрдайым Реверсивті кіру 

Көк сым (тек SLDU-006SRE) 
Қателік реле 

Қателік / Қуат Жоқ Ашық 

Қателік Жоқ / Қуат Жалпы (Жасыл) релеге жабық 

Жасыл сым (тек SLDU-006SRE) 
Жалпы реле 

Әрдайым  

Белый провод (только SLDU-

006SRE) Реле обнаружения 

Анықтайды/ Қуат Жоқ Ашық 

Анықтамайды / Қуат Жалпы (Жасыл) релеге жабық 

RapidPair
TM

 Тек донгл RapidPair 2.0 (RPD-SS200 немесе RPD-SN220) 

Антенна SLAU-UV-NB-xx-xx-xx-04,SLAU-UV-NB-xx-xx-xx-06,SLAU-

UV-NB-xx-xx-xx-07 



SCAN~LINK Armour User’s Manual (EACU Rev 11)  

Сертификаттар 
 

FCC (Федералды байланыс комиссиясы) 

 
 
Берілген құрылғы FCC Ережесінің, 15 бөлімінің талаптарына сай жасалған. Тауардың пайдалануға 

рұқсат етілуі 2 шарт арқылы іске асады: (1) берілген құрылғы зиянды бөгеттер туғызбауы тиіс және (2) 

берілген құрылғы кез келген бөгеттерді, қоса алғанда жұмысқа кедергі болатын бөгеттерді қабылдауы 

керек. 

Пайдалануға берілер алдында өндірушінің рұқсатынсыз тауардың кез келген өзгерістері мен түзетулері 

бірден заңсыз болып есептеледі. 

Берілген құрылғы тестілеуден өткен және FCC Ережесінің, 15 бөлімінің А классының цифрлық құрылғы 

талаптарына сай жасалған. Бұл қойылған шектеулер құрылғы коммерциялық ортада пайдаланатын кезде 

зиянды бөгеттерден қорғауды қамтамасыз ету үшін өндерілген. Берілген құрылғы түрленеді, 

радиотолқындарды шығарып, қолдана алады. Ал қате орнатқан және пайдаланған уақытта орнату 

нұсқаулығы бойынша радиолық байланыс үшін бөгеттер туғызуы мүмкін. Бұл құрылғыны тұрғындар 

бар жерде пайдалану бөгеттер туғызу мүмкін. Сол кезде қолданушы өз қалтасынан ақша төлеп, 

туындаған бөгеттердің алдын алады. 

 

IC (Канада индустриясы) 

 

Берілген құрылғы Канада индустриясының лицензияланбаған RSS (радионы сертификаттау 

стандартына) стандарттарына сәйкес. Тауардың пайдалануға рұқсат етілуі 2 шарт арқылы іске асады: (1) 

берілген құрылғы зиянды бөгеттер туғызбауы тиіс және (2) берілген құрылғы кез келген бөгеттерді, қоса 

алғанда жұмысқа кедергі болатын бөгеттерді қабылдауы керек. 

 

FCC/IC 

 

FCC/IC ережеделінің радиоесептерінің ықпалы мен бақылаусыз қалған әрекеттерді ретке келтіру үшін, 

SCAN~LINK™ антенналық блогі мен оператор дисплейлі блогі барлық адамдардаң минимум 20 см (8 

дюймді) қашықтықта орналасқанына және кез келген басқа антеннамен байланысып тұрған жоқ екеніне 

көз жеткізу керек.  

 

Радиоесептер мен оның ықпалы туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе, келесі сілтемелер арқылы 

өтіңіз: 

https://support.scan-link.com  

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm  

https://sms-sgs.ic.gc.ca/search/radioEquipmentPortal 
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