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RF-53
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                      Καρτοδιακόπτης RFID
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Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της 
Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το 
``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄.
ΓΕΝΙΚΑ
Ο καρτοδιακόπτης RF-53 είναι μια συσκευή που 
χρησιμοποιείται για να διαβάζει κάρτες τεχνολογίας 
RFID και συνεργάζεται με τη συσκευή RF-54 της 
εταιρίας μας. Το σύστημα RF-53 με RF-54 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ηλεκτρικής 
κλειδαριάς της πόρτας, του φωτισμού ή και 
κλιματισμού για ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα 
δωμάτια.
Το RF-53 τροφοδοτείται από τη συσκευή RF-54 και 
επικοινωνεί μαζί της, για να της μεταδίδει τον 
κωδικό της κάθε κάρτας που διαβάζει.Οι κάρτες 
παρέχονται κατά παραγγελία, τυπωμένες με το 
λογότυπο της αρεσκείας του πελάτη (RF-51/T) ή 
ατ πωτες (RF-51). 
To RF-53 διαθέτει ένα φωτεινό πορτοκαλί LED 
για την ένδειξη της υποδοχής της κάρτας, που 
σβήνει όταν υπάρχει κάρτα στην υποδοχή. 
Διαθέτει επίσης δ ο ενδεικτικά LEDs (πράσινο 
και κόκκινο), καθώς και έναν βομβητή. Οι 
καταστάσεις τους είναι:
Πράσινο:
Αναμμένο: Η κάρτα είναι έγκυρη (συνοδε εται 
από ηχητική σήμανση).
Αναβοσβήνε ι : Υπάρχε ι ένο ικος μέσα στο 
δωμάτιο. 
Κόκκινο:
Αναμμένο: Η κάρτα δεν ε ίνα ι έγκυρη 
(συνοδε εται από ηχητική σήμανση).
Αναβοσβήνε ι : Υπάρχε ι πρόβλημα 
επικοινωνίας. 
Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο 
κύκλωμα ανάγνωσης της κάρτας, τότε το 
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ύ

ύ

ύ

κόκκ ινο ενδε ικτ ικό παραμένε ι μόν ιμα 
αναμμένο.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η τοποθέτηση της συσκευής γίνεται σε χωνευτό 
ηλεκτρολογικό κυτίο όπως δείχνουν τα σχήματα 
1 και 2. Η συνδεσμολογία  περιγράφεται στην 
οδηγία χρήσεως του RF-54.
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Ανασηκώστε το εμπρός κάλυμα
και με τη βοήθεια ενός 
κατσαβιδιο ύ απασφαλίστε εδώ
για να βγει το καπάκι.
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Αφο ύ τοποθετήσετε τη συσκευή 
στο μπουάτ στερεώστε την 
σφίγγοντας τις βίδες στερέωσης 
και
επανατοποθετήστε το πλαστικό 
καπάκι ώστε να ασφαλίσει.
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Η συσκευή είναι προρυθμισμένη για να 
χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικός καρτοδιακόπτης. 
Για να τοποθετηθεί το RF-53 ως εσωτερικός
καρτοδιακόπτης θα πρέπει να αφαιρεθεί η 
πλαστική πρόσοψη ( σχ. 1), να αφαιρεθεί με
προσοχή η πλακέτα (A), και οι βραχυκυκλωτήρες
που δείχνουν τα βέλη σύμφωνα την οδηγία χρήσεως
του RF-54. Επανατοποθετήστε την πλακέτα και την 
πλαστική πρόσοψη με προσοχή στη φορά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Επειδή το RF-53 λειτουργεί με ραδιοσυχνότητες
απαιτείται μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε 

2 συσκευές >50cm στον οριζόντιο ή κάθετο άξονα 

>50cm

Πλάγια όψη τοίχου

Κάτοψη τοίχου

Κάτοψη τοίχου

>50cm

>50cm

A


