
 
RD5000 Mobil RFID olvasó 

 
 

Az RFID olvasók egy új osztálya – a láthatóság új szintje 
A BCS Hungary bemutatja a Symbol Technologies RD5000-es mobil RFID 
olvasóját, ami az RFID technológia fejlődésének következő szintjét jelenti. A 
már bevált fix RFID olvasókat a mobilitás képességével kiegészítve a cégek 
telephelyeik teljes területén elérhetik az RFID olvasókból álló hálózatukat. Valódi mobilitásra 
tervezve az eszköz kábel-nélküli, valós idejű WLAN kapcsolatot biztosít, és a mozgásérzékelő 
képességeivel az akku élettartam is növekszik. A teljesen kompakt eszköz integrált akkumulátort és 
antennát tartalmaz, telepítése és beüzemelése egyszerű. A raktártól az eladótérig az RD5000 
megnöveli a raktárkészlet és egyéb termékek, cikkek átláthatóságát, továbbá lehetővé teszi az RFID-
képes eszközök valós idejű felügyeletét. 

 

RFID olvasás – bárhol 
Az RD5000 egy vezeték nélküli, kompakt mobil RFID olvasó, amely bárhol installálható – 
anyagmozgató gépeken (például targoncákon, kézikocsikon), futószalag mellett, vagy nehezen 
hozzáférhető helyeken, ahova vezetékes olvasót nem praktikus telepíteni. Az RD5000-rel az árukészlet 
és egyéb értéktárgyak könnyen nyomon követhetők a vállalat teljes területén. A masszív kivitel 
biztosítja a folyamatos működést a legtöbb környezetben: épületen belül és kívül egyaránt. Az 
eredmény a valósidejű információ új szintű hozzáférése, lehetővé téve a termelékenység és 
hatékonyság növekedést a vállalati folyamatokban. 

 

A raktárban 
Az RD5000 ideális megoldás egy raktárban vagy egy elosztó központban, ahol az olvasó masszív, 
kompakt kialakítása és vezeték nélküli kommunikációs képességei RFID olvasási képességgel bővíti a 
targoncákat és más anyagmozgató eszközöket. Ha mobil számítógéppel együtt használják, mint 
például a Symbol VC5090-es készüléke, a targonca kezelője az RFID-val ellátott raklap felemelésekor 
további hasznos információkat kap az RFID tag leolvasásakor. Azon túl, hogy a raklap pontos 
célhelyét megtudja, megkaphatja a legrövidebb útvonal leírását, és figyelmeztető jelzést, ha a raklapot 
hibás helyre teszi. 

Az RD5000-es használatával a raktárban a termékek a jó helyre kerülnek, könnyen visszakereshetők, 
elérhetők, és ha szükséges, láthatók is a rendszerben, ezzel megszüntetve a túlrendelést azokra a 
termékekre, amelyek már a raktárban vannak, csak hibás rakhelyre kerültek. A prés-targoncán a 
termék azonosítása után beállítható automatikusan a prés ereje, ezzel biztosítva a szükséges szorítóerőt 
és megakadályozva a termék károsodását. 

 
Piaci területek és alkalmazások 

Gyártás és elosztás 
• Emelőtargoncák 
• Raklap emelők 
• Prés-targoncák 
• Gördülő létrák 
• Szállítószalagok 
• Előrendezők 
• Raklap fóliázó gépek 

• Szállítás 
• Bevételezés 
• Kiszedés 
• Csomagolás 
• Gyártás 
• Nagyértékű-eszköz követés 
• Raktár-felügyelet 
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Kereskedelem 
• Előrendezők 
• Mozgatható szállítószalag 

• Előkészítő helyiség leltározás 
• Eladótér leltározás 

 
Szállítmányozás és Logisztika 
• Emelőtargoncák 
• Raklap emelők 
• Prés-targoncák 
• Terminálok/udvarok 

• Szállítás 
• Bevételezés 
• Kiszedés 
• Nagyértékű-eszköz követés 
• Raktár-felügyelet 

 

Az eladótéren 
Az eladószemélyzet az RD5000-et egy kézikocsira szerelve és azt egyszerűen végigtolva az eladó- és 
előkészítőtéren teljes leltárt képes felvenni az árukészletről. Ezután az eladószemélyzet számára valós 
idejű leltáradatok állnak rendelkezésre egy kézi terminálon, mint például a Symbol MC70 vagy 
MC3000/9000-es készülékek. A mobil eszközökön aztán azonnali leltárellenőrzést vagy analízist lehet 
végezni. 

Miután a leltározás a kézi leltározás töredék ideje alatt elvégezhető, a kereskedő a napi raktárkészletet 
gyorsan, egyszerűen és költség-hatékonyan tudja felügyelni. A rendelések feladása gyorsítható, miután 
a vásárlási szokások jól áttekinthetők, a szezonális termékek feltöltése pedig megfelelő időben 
biztosítható. Az új szállítások azonnali könyvelése is megoldható, ha az anyagmozgató berendezések 
RD5000 mobil RFID olvasóval vannak felszerelve. Az RFID tag-gel ellátott termékek valós időben 
kerülnek beolvasásra már a teherautóról történő leemeléskor. 

 

Szállítási zónában 
Mivel az RD5000 teljesen kábel-nélküli, biztonságosan felszerelhető egy mozgatható szállítószalagra, 
így a szállítmányok gyors ellenőrzése lehetővé válik. A mozgatható szállítószalag könnyen átvihető 
egyik szállítóeszköztől a másikig, a mobil olvasóval pedig a szállítmányban lévő termékek azonnali 
azonosítása történhet meg – anélkül, hogy a dobozt vagy raklapot meg kéne bontani. A bevételezés így 
gördülékeny és pontos lesz. 

 

Egyéb kihívást jelentő helyszínek 
Az RD5000 kompakt kialakítása ideális azokra a helyekre, amelyek eddig nem voltak alkalmasak 
nagyobb méretű RFID olvasók számára. A kompakt kivitelnek köszönhetően az RD5000-es szinte 
bárhová felszerelhető, a minimális beavatkozással. Mivel az olvasó kialakítása olyan, hogy ellenáll a 
rázkódásnak, valamint védett a por és a nedvesség ellen, így kellőképpen fel van készítve arra, hogy a 
legmostohább környezetben is telepítsük és használjuk. Ezen kívül kellőképpen kisméretű ahhoz, hogy 
olyan helyen szereljük fel, ahol eddig kábellel csatlakozó állandó RFID olvasó nem volt célszerű – 
például raklapfóliázó gépek. 

 

A Symbol értéke… a megoldások családja 
Az RD5000 a Symbol mobil megoldások családjának a része, ezáltal probléma nélkül integrálható 
össze másfajta Symbol eszközzel és alkalmazással. Az RD5000 kialakítása olyan, hogy tökéletesen 
együttműködik a VC5090 targoncaterminállal, így a gyártásban, a raktárban és az elosztó 
központokban komplett megoldást nyújt a targoncás műveleteknél. Használható a többi Symbol mobil 
és csuklóterminállal, ezáltal a kiszedés (picking) a raktárakban hatékonyabbá tehető – hang vagy 
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szöveg, illetve hang és szöveg bevitellel. A Symbol WLAN megoldásai biztosítják a megbízható, 
tartós, állandó vezeték nélküli kapcsolatot a mobil terminálok és a vállalati hálózat között. 

 

Könnyű installáció és karbantartás 
Függetlenül attól, hogy hol van szükség további olvasási pontra, az RD5000 egyszerű és költség-
hatékony megoldást kínál. Hálózati és tápkábel nélkül lehetővé teszi a gyors és költségkímélő 
installációt csaknem bárhol a telephelyen. A fejlett teljesítménygazdálkodási funkció biztosítja egy 
teljes műszakra a szükséges energiát, feleslegessé téve ezzel a nagyszámú tartalék akku beszerzését és 
karbantartását, továbbá az akku lemerülése miatti kritikus adatvesztést. Az integrált komponensekkel a 
készülék karbantartása egyszerű és könnyű – nincs szükség hálózati és tápkábelre. 

 

A megtérülési mutatók maximalizálása az RFID rendszerben 
Az RFID rendszer funkcionalitásának növelésével az RD5000 lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozzuk 
ki az RFID rendszerünkből: a termék-láthatóság új szintje, a folyamatok automatizálása és a 
hibaellenőrzés révén maximalizálni tudjuk a megtérülési mutatókat. Az eszköz egyszerűen 
átszerelhető ideiglenesen arra a helyre, ahol átmenetileg szükség van rá, ezzel rugalmasságot nyújtva a 
vállalat igényei szerint. Az árumozgással kapcsolatos műveletek újfajta láthatósága szorosabb 
felügyeletet tesz lehetővé. A személyzet több munkát tud elvégezni a munkanap folyamán, ezzel javul 
a munkaerő kihasználtság. A raktárkészlet fokozott átláthatósága csökkenti a ténylegesen szükséges 
készletmennyiséget, így a felmerülő költségeket és helyigényt is. A masszív kialakítás hosszabb 
rendelkezésre állási időt biztosít – ezáltal csökkenti a teljes élettartam költség mutatót (TCO). 

 

Bővített láthatóság… az előnyök világa 
Az RFID elérhetősége a vállalat egészén és az adatok valós idejű továbbítása a WLAN hálózaton 
keresztül lehetővé teszi a raktárkészlet azonnali átláthatóságát, amint az áru helyet cserél. Bármely 
időpillanatban megtudható, hogy az áru éppen hol van és hány lépést tett meg az útja során. Az RFID 
kiterjesztése új területekre a vállalaton belül lehetővé teszi, hogy új folyamatokat felügyeljünk és 
megszüntessük a papír és ceruza alapú műveleteket. Az eredmény a leltározás idejének csökkentése, 
az áru sebességének növelése az ellátási láncon keresztül és a készlet kifogyás megszüntetése – 
hozzájárul a haszon gyorsabb növekedéséhez, magasabb eredményszinthez, és a felhasználó nagyobb 
elégedettségéhez. 

 
Tulajdonságok Előnyök 
100%-ban táp- és hálózati kábel 
nélküli kivitel 

Lehetővé teszi a vállalat új helyein az RFID olvasási pontok 
alkalmazását; kiterjeszti a termék mozgásának láthatóságát; 
lehetővé tesz új termelékenység-növelő alkalmazások 
bevezetését 

Integrált 802.11a/b/g WLAN rádió Rugalmas, megbízható kapcsolat a WLAN-nal a valós idejű 
készlet láthatósághoz; további Symbol előnyök a WLAN 
bővített képességekkel 

Integrált Bluetooth Lehetővé teszi az RD5000 és egy másik eszköz kábel nélküli 
kapcsolatát; állandó kapcsolatot biztosít a másik eszközzel 
akkor is, amikor nincs WLAN lefedettség 

Integrált masszív antenna Nem szükséges antenna, kábel, konzol és csatlakozók, 
egyszerűsítve az installálást és csökkentve az üzemeltetési 
költségeket 

Integrált táp opcionális külső 
áramforrás 

A beépített akkumulátor lehetővé teszi a valódi mobilitást; 
külső áramforrás opcionálisan rendelhető 

Interaktív érzékelő technológia: 
gyorsító érzékelő vagy közeli 
érzékelő 

Az olvasó mozgásérzékelője sokféle alkalmazást tesz 
lehetővé, például a mozgásra induló RFID olvasás növelheti 
az akku élettartamot 
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IP66 védettség Komplett védettség vízpára és vízsugár ellen, tartós működést 
biztosítva majdnem minden környezetben, beltéren és 
kültéren egyaránt 

Intel XScale PXA270 624MHz-es 
proc., növelt memória kiépítés 

Ipari szabványos platform a meglévő technológiai 
környezetbe való egyszerű integrálás érdekében 

Microsoft Windows CE 5.0 A fejlett operációs rendszer masszív alkalmazás támogatást 
biztosít 

MC9000 kompatibilis akku és 
töltők 

Jelentősen csökkenhetők az akku és töltő beruházási 
költségek azon cégeknél, akik már MC9000-es terminálokat 
használnak 

 
Fizikai és környezeti karakterisztika 
Méretek 17.78 cm L x 22.86 cm W x 5.08 cm H 
Súly 1,64 kg (akkuval együtt) 
Akkumulátor Kivehető, újratölthető, 7,2V LiIon, 2200 mAh, 15,8 Wh 
Sebességi jellemzők 
CPU Intel® XScale® Bulverde PXA270 processzor 624 MHz 
Operációs rendszer Microsoft Windows CE 5.0 
Memória 64 MB/64 MB 
Alkalmazás fejlesztés Platform SDK, DCP és SMDK a Symbol weboldalon 
Működési környezet 
Működési hőmérséklet -20° to 50° C 
Töltési hőmérséklet 0° to 40° C 
Tárolási hőmérséklet -40° to 70° C 
Páratartalom 5% to 95% non-condensing 
Leejtési feltételek 76.2 cm szilárd talajra 
Rázkódási feltételek Több, mint 3.500 70-g rázkódás és 21.600 60-g rázkódás 
Védettség IP66 
Elektromos kisütés +/-15kV levegőn keresztüli, +/-8kV közvetlen 
RFID 
Támogatott szabvány EPC Generation 2 UHF 
Névleges olvasási távolság 3.04 m a Symbol RFX6000 4x4 tag-gel optimális beállításnál 
Mező Antenna nyaláb szélessége +/-80 fok 
Antenna Integrált, körkörösen polarizált, 1,5 dB effektív lineáris 

nyereség tengelyenként (névleges); antenna port  
Frekvencia tartomány 902-928 MHz (USA) 
Kimenő teljesítmény 1W conducted (1,4W EIRP) 
Vezetéknélküli kommunikáció 
WLAN IEEE 802.11a/b/g 
Átviteli sebesség 802.11a: max. 54Mbps; 802.11b: max. 11Mbps; 802.11g: 

max. 54Mbps 
Antenna Belső 
Frekvencia tartomán 802.11a 5GHz, 802.11b 2,4GHz, 802.11g 2,4GHz 
PAN (Bluetooth support) Bluetooth Version 1.2 a BTExplorer 
Tartozékok 
Akku töltő 4 férőhelyes akku töltő bölcső 
Tápegység Bemenet: 85-264V~, Kimenet: 15V=, 5A 
Szabványok 
Elektromos biztonság UL60950-1, CSA C22.2, 60950-1, IEC 60950-1 
WLAN & Bluetooth USA FCC Part – 15.247, 15.407, Canada RS210 
RF kibocsátás USA – FCC Part 2, FCC OET Bulletin 65 Supplement C; 
RFID USA – FCC Part 15.247, 15.205, 15.209: 
EMI/RFI USA – FCC Part 15; Canada – ICES 0003 Class B 
Jótállás (warranty) 12 hónap 

Bar Code Systems Hungary 
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49. 
Telefon: 451-6070, Fax: 339-9707 
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