
Značilnosti
• Radijski sprejemnik za sprejem 

podatkov z radijskih oddajnikov, ki 
delujejo na frekvenci 868 MHz.

• Vmesnik za ročne odčitovalne naprave, 
ki deluje s povezavo Bluetooth.

• Nobenih kabelskih povezav med 
sprejemnikom Bluetooth 868 in 
odčitovalno napravo (dlančnikom).

• Nameščeni zmogljivi NiMH akumulator, 
ki omogoča 15-urno neprekinjeno 
obratovanje. Hitri polnilnik s priloženim 
omrežnim vmesnikom, ki napolni 
akumulatorje v štirih urah.

• 5 svetlobnih prikazovalnikov: 
omrežno napajanje, hitro polnjenje 
akumulatorja, vklop naprave, sprejem 
veljavne brezžične pošiljke in sprejem 
neveljavne brezžične pošiljke.

Uporaba
• Sprejemnik Bluetooth 868 se uporablja 

za mobilno odčitavanje števcev, ki 
imajo nameščen radijski oddajnik.

• Uporablja se pri tako imenovanem 
“sprehodi se mimo“ (walk-by) 
odčitavanju, pri čemer je skupaj z 
anteno pritrjen na pas odčitovalca.

•  Uporablja se pri tako imenovanem 
“vozi mimo“ (drive by) odčitavanju, 
pri čemer je zunanja antena (dodatna 
oprema) nameščena na vozilo.

• V povezavi z ročnimi odčitovalniki 
(dlančniki, terminali) in 
programsko opremo dobite 
celoten sistem za odčitavanje.

Sistemska tehnika

Radijski sprejemnik Bluetooth 868
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Sistemska tehnika

Radijski sprejemnik Bluetooth 868

Tehnični podatki / priključki
• 2,4 GHz Bluetooth inačica 1.1, 

razred 2 (+4 dBm maks. izhodna 
moč, domet pribl. 10 m).

• Serijski vmesnik Bluetooth.
• Hitrost serijskega vmesnika 

Bluetooth znaša 115200 Baud.
• Sprejemnik na frekvenci 868 

MHz za radijske oddajnike.
• Sprejemni doseg radijskih 

signalov oddajnika je odvisen od 
okoliščin in znaša od 400 m (na 
prostem), do 30 m (v zgradbi).

• Interni pomnilnik za zadnjih 256 sprejetih 
brezžičnih podatkovnih paketov.

• Integriran hitri polnilnik za 
akumulatorje NiMH.

• Hitro polnjenje v štirih urah s svetlobnim 
prikazom ob koncu polnjenja.

• Avtomatski preklop na ohranjevalno 
polnjenje, kar pomeni, da je lahko 
sprejemnik Bluetooth 868 neprekinjeno 
priključen na omrežno napajanje.

• Polnilnik s priloženim omrežnim 
delom (12 V, 500 mA).

Ohišje / teža
• Črno ohišje iz umetne mase s stransko 

oblogo iz gume in sponko za pas.
• Mere pribl.. 155 x 95 x 27 mm (brez 

antene), dolžina antene pribl. 95 mm.
• Zaščita IP44.
• Teža pribl. 350 g.
• Obratovalna temperatura 0°C do 

+60 °C, relativna zračna vlaga 10% 
do 70 % (nekondenzirano).

Primer uporabe

radijski 
oddajniki

radijski sprejemnik

ročni terminal
dlančnik
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