Čtecí jednotky

Popis
Čtecí jednotky výrobní řady C20 a C42 se používají ve stravovacích systémech, kde jsou nedílnou
součástí výdejního místa. Taktéž se používají v některých případech pro kontrolní místo (podle
používaných identifikačních médií). Čtecí jednotka je vždy připevněna v dosahu strávníka, který zde
provede identifikaci svým čipem nebo kartou. Tím dojde k načtení čísla identifikačního média a to je
automaticky odesláno ke zpracování do řídícího terminálu, se kterým je čtecí jednotka propojena
kabelem. Čtecí jednotky se dodávají v různých variantách podle používaných identifikačních médií (viz
odkazy níže). Čtecí jednotka nevyžaduje samostatné napájení. To je zajištěno prostřednictvím
připojeného řídícího terminálu.
Je vyrobena z odolného plastu z stříbrné, černé a oranžové barvy. Otvory pro komunikační kabel se
nachází na spodní straně terminálu. Zadní strana je přizpůsobena k přimontování terminálu na
požadované místo prostřednictvím kovového držáku.

Použití v systémech VIS
Výdejní terminál, Přenosný výdejní terminál
Čtecí jednotka je připevněna v dosahu strávníků. Po identifikaci strávníkem na čtecí jednotce
je automaticky odesláno číslo média do terminálu k dalšímu zpracování (zobrazí se nárok na výdej
stravy, apod.)

Kontrolní terminál
Čtecí jednotka je připevněna vedle terminálu. Po identifikaci strávníkem na čtecí jednotce je
automaticky odesláno číslo média do terminálu k dalšímu zpracování (zobrazí se číslo objednaného
jídla).

Technické katalogové listy jednotlivých čtecích jednotek









730-000100 C20Z čtecí jednotka VISz OKW
730-031050 C20B čtecí jednotka EM OKW
730-033100 C20F čtecí jednotka Mifare OKW
730-040300 C42D čtecí jednotka DALLAS čipů
730-080320 C20BZ čtecí jednotka VISz EM OKW
730-080430 C20BF čtecí jednotka EM Mi OKW
730-080500 C20FZ čtecí jednotka VISz Mif OKW
730-080540 C20BFZ čteci jednotka VISz EM Mif OKW
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9x0-0202x0 Výdejní terminál
9x0-020250 Výdejní terminál přenosný
9x0-0202x0 Výdejní terminál 485 gLCD
9x0-020290 Kontrolní terminál

Vysvětlivky:
Identifikační média: VISz-karty s čárovým kódem VIS, EM-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marine, DALLAS-kontaktní čip DALLAS,
Mif-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)
Ostatní: OKW-označení typizované krabice čtecí jednotky
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