
 
Symbol – XR480 RFID fix olvasó 

 

A BCS Hungary az RFID alkalmazások területén is kész megoldásokat kínál. A legújabb fejlesztésű, 
Symbol XR480 UHF RFID olvasó felülmúlhatatlan felügyeleti és vezérlési képességekkel bír ezen az 
új technológiai területen. 

Maximális funkcionalitás a vállalati-szintű felhasználásra készült olvasóval 
Az XR400 olvasó alapjain kipróbált XR480 olvasó maximális funkcionalitást kínál a vállalati szintű 
nagyméretű RFID rendszerek alkalmazásánál. Az XR480 platformot úgy hozták létre, hogy segítsen a 
vállalati felhasználóknak versenyképes előnyt elérni. Ezt az előnyt a raktár átláthatóságával, a 
folyamat hatékonyságával éri el, így eredményesen csökkenti a költségeket és növeli a 
jövedelmezőséget. 

Az XR480 megbízható és hatékony tag-olvasási képességeivel megszűnik 
a sűrű telepítés esetén felmerülő interferencia problémája. A szabvány-
alapú XR480 problémamentesen integrálható a meglévő IT-
infrastruktúrába. A stabil RFID funkcionalitás tartalmazza a szabványos 
háttér-platformokat, az alkalmazás támogatást és az együttműködést más 
vagyontárgy felügyeleti eszközökkel – mint pl. targonca és futószalag. 

Az ETSI 302 208 szabvány támogatásával az XR480 az egyetlen Windows CE alapú EPC 
megfelelőségű UHF RFID olvasó, amelyhez maximum nyolc antennával csatlakozhatunk, ezzel is 
javítva a rendszerünk rugalmasságát és csökkentve a bonyolultságát. Az XR-sorozat opcionálisan 
támogatja az IBM WebSphere RFID Device Infrastructure (WRDI) technológiát, így beágyazott Java 
platformot nyújt a vállalati IT környezetbe való stabil integráláshoz. 

Következő generációs teljesítmény és menedzselhetőség 
Az XR480 maximális rugalmasságot biztosít az RFID telepítéseknél. A kiváló olvasási sebesség és a 
bővített olvasási távolság az XR480-at a különböző RFID alkalmazások ideális eszközévé teszik – 
Kapuolvasó, futószalag olvasó, áruházi szint és üzlet-bejárat. 

Az alkalmazás-specifikus telepítés lehetővé teszi a gyors és problémamentes vállalati integrációt, ezzel 
is tovább csökkentve az implementációs időt és költségeket. A továbbfejlesztett adatgyűjtési 
képességek – szűrés, felhasználó által definiálható csoport, szelektív láthatóság – finomított valósidejű 
információt és vállalati szinten növelt előnyöket jelent. A riasztók, fényérzékelők és egyéb 
vagyonvédelmi eszközök csatlakoztathatósága az üzleti folyamatok tág terét nyújtja. 

Mindezeken túl az összes telepített XR480 RFID olvasó egy központi helyről felügyelhető és 
kezelhető ezzel is drámaian leegyszerűsítve és csökkentve a mindennapi munkák költségeit. 

A funkcionalitás és lehetőségek kibővítése a Direct Application Hosting révén 
Az XR480 azzal is növeli a termelékenységet, hogy lehetővé teszi alkalmazások közvetlen 
beágyazását. Például az IBM WRDI modulja beágyazható az XR480-ba, ezzel egy biztonságos Java 
platformot nyújtva a logisztika számára, javítva a raktár-kezelést, és a termékek jobb követését nyújtva 
a teljes ellátási lánc mentén. Így létrehozhatunk egy „intelligens” RFID olvasót, amely automatizálja 
és menedzseli a bejövő RFID adatokat. 

A WRDI alkalmazások feldolgozzák és szűrik a bejövő RFID adatokat a felsőbb IT rendszer felé, 
biztosítva a kritikus RFID eseményeket a vállalati IT rendszer számára. Ezek az események 
szolgáltathatnak kereskedelmi trend-analíziseket a menedzsment számára, a döntéselőkészítő 
eszközökkel pedig csökkenthetők a raktárkészletek és így a költségek is. Az alkalmazott ipari 
szabványnak számító Windows CE operációs rendszerrel a vállalatnál használt szoftver platformok 
komplexitása csökkenthető. 



 

Teljes életciklus támogatás 
A Symbol Technologies a gyártott eszközökön túl komplett szerviz szolgáltatásokat is nyújt, ezzel is 
biztosítva azt, hogy az alkalmazott RFID rendszerekből a legtöbbet lehessen kihozni.  

Főbb jellemzők 
 

Képességek Előnyök 
Robusztus platform az ipari-szintű EPC Gen2 
RFID alkalmazásokhoz 

Nagy sebességű RFID adatgyűjtés és kommunikáció 
sűrűn telepített olvasók esetén is 

Max. nyolc olvasási pont Segíti a bonyolult telepítést és növeli az RFID 
alkalmazásának rugalmasságát 

Microsoft Windows CE, Közvetlen alkalmazás 
támogatás, Intel XScale processzor, 64 MB 
RAM 

Lehetővé teszi a más gyártók szoftvereinek széles 
körű integrálását, növelve az üzleti hatékonyságot, 
frissítések telepítése 

EPC megfelelőség, ETSI 302 208 támogatása Európai telepítésekhez 
Nyílt szabvány alapú környezet A meglévő IT környezetbe problémamentes 

integráció 
Vállalati kapcsolat az I/O portokon keresztül Targonca, futószalag, portál és egyéb helyek 

irányítása és felügyelete 
Tartós konstrukció Növekvő rendelkezésre állás, csökkenő javítási és 

üzemeltetési költségek 
 
Javasolt alkalmazási területek 
 

Szállítmányozás és logisztika  
 Raktári árumozgatás  
Kereskedelem  
 Leltározás  
 Árubiztonsági rendszer  
Gyártás  
 Áru-ellenőrzés, -osztályozás  

 
Kiegészítők 

Antennák 
RFID tag-ek 

 



 
Technikai paraméterek 
 

Képességek 

Mechanikai jellemzők 
Méretek M=22,2cm, SZ=30cm, H=5cm 
Tömeg 2,2 kg 
Alapanyagok Alumínium  
Állapotjelzők LED: Tápellátás (zöld), Működés (sárga), és Hiba (piros) 

Működési jellemzők 
Frekvencia 865-868 MHz 
Szabvány-megfelelőség ETSI EN 302 208 

Hálózati kapcsolatok 
Hálózat 10/100 BaseT Ethernet, RJ45 
Külső csatlakozók Kontroll I/O (12 db, DB15) 

USB Host – Type A, USB Client Type B 
RS232 soros konzol, DB9 

RF csatlakozás 8 Reverse TNC 
Olvasási pontok (csatornák): Max. 8 olvasási pont single-port módban, max. 4 olvasási 

pont dual-port módban 
Tápellátás: 24 V egyenfesz., 1,2 A 

Hardver és hálózat menedzsment 
Memória 64 MB Flash, 64 MB DRAM 
Operációs rendszer Windows CE verzió 4.2.0 
Firmware frissítés web-alapú távoli upgrade lehetőség 
Menedzsment protokoll SNMP (MSP támogatás lesz) 
Tag protokoll EPC Gen 2 (Dense Reader Mode) 
Szinkronizáció Network Time Procol 
IP címzés dimamikus és statikus 
Host interfész protokoll XML és Byte Stream 

Felhasználói környezet 
Hőmérséklet IEC 60068-2-1/2/14 

Működési: -10°C to +60°C 
Tárolási: -40°C to +70°C 

Nedvesség IEC 60068-30/56 
5-95% nem kondenzált 

Rezgésállóság IEC 60068-2-6 

Megfelelőségek 
Biztonsági UL60950-01 
Szabályozás ETSI EN 302 208 

 

BCS Hungary 
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49. 
Tel: 451 6070, Fax: 339 9707 
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