
Temat: element dystansowy

Arkusz instrukcji
Dziękujemy za zakup urządzenia SiteManager z serii RT1.
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy uważnie
przeczytać i zrozumieć niniejszy dokument. Jest to automatycznie
wygenerowane tłumaczenie oryginalnego dokumentu głównego w języku
angielskim. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o
zapoznanie się z oryginalnym dokumentem głównym w języku
angielskim.
Dokument należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i upewnić się,
że zostanie dostarczony do końcowego użytkownika produktu.
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Znaki towarowe
Nazwy firm i nazwy produktów występujące w tym dokumencie są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm.
Rozwiązanie zdalnego dostępu serii RT1 to produkt sprzedawany pod
marką Omron, który został opracowany przez firmę Secomea. Firma
Secomea jest wiodącym producentem przemysłowych urządzeń
komunikacyjnych, która kładzie szczególny naciski na bezpieczeństwo
i użyteczność produktów.

Środki ostrożności
Definicja informacji o środkach ostrożności

OSTRZEŻENIE

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która
może doprowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń ciała. Dodatkowo, wystąpić mogą poważne
uszkodzenia mienia.

Przestroga
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która
może doprowadzić do lekkich lub poważnych
obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

Aby ten produkt był zgodny z certyfikatami bezpieczeństwa, musi być
zainstalowany w lokalizacji z ograniczonym dostępem.
Nie wolno w żaden sposób rozmontowywać, naprawiać ani
modyfikować produktu. Może to doprowadzić do nieprawidłowego
działania lub pożaru.
Należy upewnić się, że instalacja i konfiguracja urządzenia RT1
będzie wykonywana wyłącznie przez przeszkolonych,
wykwalifikowanych pracowników. Nieprawidłowa instalacja lub
niezalecane ustawienia zabezpieczeń mogą narazić system na
bezpieczeństwo.
Upewnij się, że w urządzeniu RT1 zawsze zainstalowana jest
najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego, która zapewnia
najlepszą funkcjonalność i bezpieczeństwo cybernetyczne.
Nie należy podłączać portów DEV i UPLINK do tej samej sieci
fizycznej. Może to spowodować zagrożenie dla systemu.
Nie należy przypisywać adresu DEV w tej samej sieci logicznej, co
port UPLINK. Może to spowodować zagrożenie dla systemu.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
użytkowania

Należy zawsze używać zasilacza, który zapewnia zasilanie w
określonym zakresie.
Nie zginać ani nie ciągnąć kabli powyżej normalnego limitu. Nie kłaść
ciężkich przedmiotów na przewodach ani innym okablowaniu. Może to
spowodować uszkodzenie przewodów.
Nie upuszczać produktu ani nie narażać go na nadmierne wibracje lub
wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub
jego zapłon.

Po dokonaniu zmian w okablowaniu urządzenia przed włączeniem
zasilania należy dwukrotnie sprawdzić wszystkie połączenia.
Nieprawidłowe połączenia mogą spowodować trwałe uszkodzenie
urządzenia lub systemu.
Podczas rozpakowywania należy dokładnie sprawdzić, czy nie
występują zewnętrzne zarysowania lub inne uszkodzenia. Delikatnie
wstrząsnąć produktem i sprawdzić, czy nie wydaje nietypowych
dźwięków.
Regularnie sprawdzaj urządzenie SiteManager, aby upewnić się, że
jego powierzchnia nie jest połamana oraz że nie ma oznak
uszkodzenia. Jeśli powierzchnia jest połamana lub występują oznaki
uszkodzenia urządzenia SiteManager, należy je natychmiast odłączyć.
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności dotyczące prawidłowego
użytkowania

Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w następujących miejscach.
Może to spowodować zatrzymanie pracy lub awarię.
* Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
* Miejsca, w których temperatura lub wilgotność nie mieszczą się w
zakresie określonym w specyfikacjach
* Miejsca, których występuje kondensacja powodowana gwałtownymi
zmianami temperatury
* Miejsca, w których znajdują się gazy korodujące lub łatwopalne
* Miejsca, w których może występować pył (zwłaszcza pył żelazny) lub
sole
* Miejsca narażone na działanie wody, oleju lub chemikaliów
* Miejsca narażone na wstrząsy lub wibracje
Podczas instalacji produktu w następujących miejscach należy podjąć
odpowiednie i wystarczające środki zaradcze.
* Miejsca, w których występują silne, wysokiej częstotliwości hałasy
* Miejsca, w których występuje elektryczność statyczna lub inne formy
hałasu
* Miejsca podlegające silnym polom elektromagnetycznym
* Miejsca, w których możliwa jest ekspozycja na promieniowanie
* Miejsca w pobliżu linii energetycznych
Przed rozpoczęciem procedury instalacji lub konserwacji należy
zawsze dotknąć uziemionego kawałka metalu, aby rozładować ładunki
elektrostatyczne z ciała.
Nie wolno dopuścić, aby do wnętrza produktu przedostały się ścinki,
opiłki lub inne ciała obce. W przeciwnym razie może dojść do pożaru,
awarii lub usterki. Przykryć produkt lub podjąć inne odpowiednie środki
zaradcze, szczególnie podczas prac związanych z okablowaniem.

Informacje ogólne o modelu RT100

B C

A

Układ może się różnić w zależności od konfiguracji.
A Widok z przodu z portami Ethernet i wskaźnikami LED.
B Widok z góry z gniazdem (micro)SIM, złączem Mobile Uplink i portem

USB.
C Widok od dołu z połączeniami elektrycznymi, portami we/wy i portem

szeregowym.

Porty sieci Ethernet
Użyj standardowego przewodu Ethernet (prostego lub krosowego), aby
podłączyć port UPLINK do przełącznika w sieci, która ma dostęp do
Internetu. Uwaga: Nie dotyczy to modeli korzystających z sieci WiFi lub
4G.
Podłącz:

Tylko port UPLINK, aby mieć dostęp tylko sprzętu po stronie Uplink.
A

Uplink i DEV do istniejącej lub oddzielnej sieci. Należy upewnić się, że

podłączona sieć jest oddzielona od UPLINK. B

PLC

192.168.2.100/24

PLC

192.168.2.2/24

10.0.0.2

192.168.2.2/24

192.168.2.5/24
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Uwaga:

NIE należy podłączać portów DEV i UPLINK do tej samej sieci

fizycznej. C
NIE należy przypisywać adresu DEV do tej samej sieci logicznej, co

adres UPLINK.C D

Wskaźniki LED
Wskaźniki LED dostarczają informacji o stanie.
Należy pamiętać, że może upłynąć nieco czasu, zanim dioda LED stanu
zasygnalizuje nowy stan. Na przykład odzwierciedlenie rozłączenia GM
może zająć do 4 minut, w zależności od ustawienia odstępu
podtrzymującego w urządzeniu GateManager.

Modele RT100 Status Podłączenie
Uruchamianie Miga na

czerwono w
sposób ciągły

-

GateManager łączy się lub rozłącza Miga
dwukrotnie na
czerwono

-

Zdalne zarządzanie zostaje wyłączone
za pomocą interfejsu INPUT1 lub
SiteManager
SiteManager w trybie aktywacji SMS

- Długa przerwa
+ 2 mignięcia
na zielono

Połączono z urządzeniem GateManager Świeci na
zielono

-

Fizyczne odłączenie UPLINK
Brak konfiguracji GateManager w
programie SiteManager
Brak trasy do hosta GateManager ze
względu na adres skonfigurowany jako
nazwa DNS, a serwer DNS nie jest
skonfigurowany lub nie jest dostępny/nie
działa

Świeci na
czerwono

-

Połączono z LinkManager - Świeci na
zielono

Model RT100-W5M3010 (WiFi) UPLINK2
Nie skonfigurowano identyfikatora sieci WiFi
Identyfikator SSID został skonfigurowany, ale nie
skonfigurowano klucza WiFi
Skonfigurowano identyfikator SSID i klucz WiFi, ale
nie znaleziono punktu dostępu pasującego do
identyfikatora SSID

WYŁ.

Znaleziono identyfikator SSID WiFi, ale jeszcze nie
połączono: Możliwy błąd klucza WiFi.

2 mignięcia na
zielono

Połączenie z siecią WiFi powiodło się. Świeci na zielono

Model RT100-4GM3010 (3G / 4G) UPLINK2
Nie wykryto karty SIM WYŁ.
Nieprawidłowy lub brakujący kod PIN karty SIM 3 mignięcia na

zielono
Kod PIN karty SIM prawidłowy, ale brak połączenia.
(Rozwiąż problem w graficznym interfejsie
SiteManager)

2 mignięcia na
zielono

Połączenie GPRS (wolne połączenie) Świeci na zielono
+ 1 mignięcie na
zielono

Połączenie 3G lub 4G (szybkie połączenie) Świeci na zielono
Urządzenie SiteManager jest w trybie aktywacji SMS Długa przerwa +

2 mignięcia na
zielono

Porty USB
Port USB ogranicza pobór mocy przez urządzenia peryferyjne do 500
mA na każde złącze USB. Jest to zgodne ze standardem USB 2.0.

Porty wejścia/wyjścia
Port wejścia cyfrowego 1 i 2
Port wejściowy 1 = domyślnie przypisany do przełączania dostępu
GateManager. Gdy usługa zdalnego sterowania powinna być
dozwolona, należy podłączyć przełącznik WŁ./WYŁ.
STANY:
• WŁ. = 0,16 V lub mniej
• Nieokreślony = od 0,16 V do 2,34 V.
• WYŁ. = od 2,34 V do 3,3 V.
• WYŁ. = niepodłączony (rezystor wciągający 10 kΩ do 3,3 V)
Wyjście przekaźnikowe 1
Domyślnie włączone, gdy podłączony jest LinkManager.
PORADA: Podłącz lampę, aby powiadomić użytkowników o
serwisowaniu urządzenia.
STANY:
• WYŁ. = styki izolowane
• WŁ. = styki podłączone

SPECYFIKACJA
Maks. prąd upływu = 0,5 A
Maks. napięcie = 24 V.
Wyjście cyfrowe 2
STANY:
• WYŁ. = impedancja min. 24 MΩ
• WŁ. = impedancja maks. 0,5 Ω

SPECYFIKACJA
Typ otwartego odpływu = napięcie musi być dostarczane przez źródło
zewnętrzne (maks. 24 V) lub przez sygnał ping Vout (5 V).
Maks. prąd upływu = 0,2 A

Seria RT1  
SiteManager RT100



Instalacja mechaniczna
Montaż na szynie DIN

B

CA

1. Ustaw dolną część urządzenia SiteManager do szyny DIN i popchnij

SiteManager w górę A .

2. W górnym położeniu ustaw urządzenie SiteManager w poziomie. B

3. Opuść i zwolnij urządzenie SiteManager. C

4. Upewni się, że jest dobrze zamocowane.

Instalacja elektryczna
Złącze zasilania
A

C
B

A  Podłącz 12–24 V DC
B  Podłącz do 0 V.
C  Podłącz masę, aby zmniejszyć zakłócenia sygnału

Pobór mocy: Maks. 6 W

Instalacja oprogramowania
1. Połącz się z Internetem (3 metody wymienione poniżej)
2. Połącz się z programem GateManager (o czym wspomniano poniżej)
3. Skonfiguruj program GateManager
4. Skonfiguruj urządzenie SiteManager
5. Użyj programu LinkManager

Użycie połączenia UPLINK, aby uzyskać dostęp do
Internetu

Urządzenie SiteManager wymaga dostępu do Internetu za
pośrednictwem portu UPLINK w celu wybrania docelowego serwera
GateManager. Domyślnie adres IP jest odbierany przez DHCP i
wystarczy ręcznie skonfigurować łącze UPLINK, jeśli na UPLINK będzie
używany stały adres IP.
Wybierz jedną z 4 następujących metod:

1. Użyj programu Appliance Launcher

a. Pobierz i zainstaluj narzędzie Appliance Launcher ze strony 
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Podłącz port DEV1 lub UPLINK urządzenia SiteManager do sieci
lokalnej i podłącz je do zasilania. Urządzenie SiteManager musi
znajdować się w tej samej podsieci co komputer. Urządzenie
SiteManager można również podłączyć za pomocą kabla
Ethernet bezpośrednio do komputera.

c. Włącz urządzenie SiteManager i poczekaj ok. 1 minutę, aż
będzie gotowe.

d. Uruchom program Appliance Launcher, a urządzenie
SiteManager powinno zostać wyświetlone na pierwszym ekranie.
Jeśli nie pojawi się natychmiast, naciśnij kilka razy przycisk
Szukaj. (Program Appliance Launcher wyświetli urządzenie
SiteManager tylko wtedy, gdy komputer ma oryginalny prywatny
adres IP (10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x lub 169.254.x.x))

e. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora i ustaw adres UPLINK,
jeśli chcesz użyć stałego adresu IP, lub kontynuuj pracę
kreatora, aby przejść do menu UPLINK2 w celu ustawienia
klucza identyfikatora SSID/WiFi dla modułu ze zintegrowanym
modułem WiFi lub kodu PIN dla zintegrowanego modemu
szerokopasmowego.

f. Skonfiguruj ustawienia urządzenia GateManager.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Skonfiguruj
program GateManager on page 2.

2. Użyj domyślnego adresu IP (10.0.0.1)

a. Podłącz port DEV1 urządzenia SiteManager do portu Ethernet
komputera za pomocą standardowego kabla Ethernet.

b. Skonfiguruj adapter Ethernet komputera na 10.0.0.2, maska
podsieci 255.255.255.0.

c. Włącz urządzenie SiteManager i poczekaj ok. 1 minutę, aż
będzie gotowe.

d. W przeglądarce internetowej wpisz adres: https://10.0.0.1
e. Zaloguj się, używając nazwy użytkownika admin i adresu MAC

SiteManager jako hasła (nadrukowanego na etykiecie produktu).
f. Przejdź do menu System --> UPLINK i ustaw adres UPLINK,

jeśli chcesz użyć stałego adresu IP, lub przejdź do menu
UPLINK2 w celu ustawienia klucza identyfikatora SSID/WiFi dla
modułu ze zintegrowanym modułem WiFi lub kodu PIN dla
zintegrowanego modemu szerokopasmowego.

g. Skonfiguruj ustawienia urządzenia GateManager.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Skonfiguruj
program GateManager on page 2.

3. Użycie serwera DHCP

a. Podłącz port UPLINK urządzenia SiteManager do sieci lokalnej i
podłączyć je do zasilania.

b. Po około 1 minucie urządzenie SiteManager powinno otrzymać
adres IP z serwera DHCP.

c. Sprawdź listę dzierżawy serwera DHCP, aby sprawdzić adres IP.
d. Wpisz adres IP w przeglądarce internetowej poprzedzony https://

(np. https://192.168.41.13).
e. Zaloguj się, używając nazwy użytkownika admin i adresu MAC

SiteManager jako hasła (nadrukowanego na etykiecie produktu).
f. Przejdź do menu System --> UPLINK i ustaw adres UPLINK,

jeśli chcesz użyć stałego adresu IP, lub przejdź do menu
UPLINK2 w celu ustawienia klucza identyfikatora SSID/WiFi dla
modułu ze zintegrowanym modułem WiFi lub kodu PIN dla
zintegrowanego modemu szerokopasmowego.

g. Skonfiguruj ustawienia urządzenia GateManager.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Skonfiguruj
program GateManager on page 2.

4. Użycie pamięci USB

a. Uruchom urządzenie GateManager za pomocą udostępnionej
domeny.

b. Wprowadź parametry urządzenia GateManager: adres, token
domeny i nazwę SiteManager.

c. Kliknij symbol „Konfiguracja USB” i skonfiguruj ustawienia portu
UPLINK lub UPLINK2. Jeśli urządzenie SiteManager jest
połączone z lokalnym intranetem za pośrednictwem serwera
DHCP, nie trzeba niczego konfigurować.

d. Kliknij przycisk „Utwórz”, aby lokalnie zapisać plik cfg na
komputerze.

e. Skopiuj plik cfg do pamięci USB w formacie FAT32.
f. Włącz urządzenie SiteManager i poczekaj, aż będzie gotowe

(dioda stanu przestanie migać)
g. Włóż kartę pamięci i poczekaj, aż urządzenie SiteManager

automatycznie uruchomi się ponownie. Jeśli urządzenie
SiteManager ma dostęp do urządzenia GateManager, dioda
stanu powinna zmienić kolor na zielony.

h. Wyjmij pamięć. Dalsza konfiguracja nie jest wymagana.

Użycie modemu szerokopasmowego, aby uzyskać
dostęp do Internetu

Szerokopasmowe połączenie modemowe jest nazywane UPLINK2.
Domyślnie urządzenie SiteManager będzie zawsze próbowało używać
połączenia Ethernet (UPLINK) i używać UPLINK2 tylko wtedy, gdy
połączenie internetowe zostanie utracone na łączu UPLINK. Po
ustanowieniu połączenia UPLINK2 próba przełączenia na połączenie
UPLINK będzie podejmowana tylko przy następnym ponownym
uruchomieniu komputera lub w przypadku utraty połączenia z Internetem
na łączu UPLINK2.
Model RT100-EMM3010: Modem szerokopasmowy jest wbudowany.
Aby zmniejszyć ruch danych, można skonfigurować połączenie UPLINK2
tak, aby połączenie szerokopasmowe mogło przejść w tryb uśpienia, gdy
jest bezczynne. Połączenie zostanie nawiązane ponownie podczas po
wysłaniu wiadomości SMS na numer telefonu znajdujący się na karcie
SIM.
Modem lub karta SIM bez kodu PIN karty SIM
Konfiguracja UPLINK2 w urządzeniu SiteManager nie jest wymagana.
(Kod PIN można usunąć z karty SIM, wkładając ją do standardowego
telefonu komórkowego i korzystając z funkcji usuwania kodu)

Modem z kodem PIN karty SIM
Jeśli modem korzysta z kodu PIN karty SIM, wprowadź go w menu
UPLINK2 urządzenia SiteManager. Urządzenie SiteManager
automatycznie wykryje APN (Access Point Name) z wewnętrznej tabeli,
ale nazwę APN można również wprowadzić ręcznie za pomocą
graficznego interfejsu użytkownika SiteManager.
Wkładanie karty SIM
Włóż kartę SIM do urządzenia SiteManager.

1. Wsuń kartę SIM do gniazda i wepchnij ją do środka, aż usłyszysz lub
zauważysz, że blokada sprężynowa jest załączona.

2. Upewnij się, że karta SIM nie wystaje z obudowy SiteManager.
Gwarantuje to prawidłowe włożenie karty SIM.

Model RT100-W5M3010 (WiFi)
Moduł klienta WiFi jest zintegrowany.
Modele te mogą działać jako punkt dostępowy WiFi.
Wszystkie pozostałe modele
Połączenie jest nazywane UPLINK2. Po włączeniu klienta WiFi
urządzenie SiteManager domyślnie spróbuje połączyć się z
identyfikatorem SSID „sitemanager” i adresem MAC urządzenia
SiteManager jako kluczem WiFi.
Określony identyfikator SSID i klucz WiFi można skonfigurować w menu
UPLINK2 urządzenia SiteManager.
Modele te mogą również działać jako punkt dostępowy WiFi.
Identyfikator SSID, który ma być rozgłaszany w trybie AP, oraz klucz
WiFi można skonfigurować w menu DEV1 urządzenia SiteManager.

Konfiguracja podłączonych urządzeń
Upewnij się, że podłączone urządzenia są prawidłowo skonfigurowane.

1. Używaj haseł podłączonych urządzeń, jeśli są dostępne.
2. Za pomocą programu GateManager umożliw dostęp do urządzeń

tylko odpowiednim użytkownikom.
3. W SiteManager ogranicz konfigurację urządzeń do ustawień

specyficznych dla urządzenia i nie otwieraj niepotrzebnych portów/
ustawień.

4. Po otwarciu protokołu RDP/VNC należy pamiętać o innych
urządzeniach w połączonej sieci. Upewnij się, że te urządzenia są
zabezpieczone lub przenieś je do innej sieci.

Skonfiguruj program GateManager
1. W internetowym interfejsie graficznym SiteManager przejdź do menu

GateManager --> General (Ogólne) (w przypadku korzystania z
programu Appliance Launcher należy postępować zgodnie z
instrukcjami kreatora na stronie Parametry programu GateManager).

2. Wprowadź adres IP serwera GateManager, z którym powinno się
połączyć urządzenie SiteManager, oraz token domeny dla domeny,
w której powinno się pojawić urządzenie SiteManager. Informacje te
powinny zostać uzyskane od administratora lub ze źródła, z którego
otrzymano urządzenie SiteManager.

3. Po wprowadzeniu ustawień należy ponownie uruchomić urządzenie
SiteManager. Należy zwrócić uwagę, czy dioda LED stanu świeci na
zielono, co oznacza, że urządzenie SiteManager jest podłączone do
urządzenia GateManager.

4. Po podłączeniu do urządzenia GateManager można użyć konsoli
GateManager lub klienta LinkManager, aby uzyskać zdalny dostęp
do sieciowego interfejsu graficznego SiteManager w celu
przeprowadzenia dodatkowej konfiguracji (porty DEV, agenci itp.).

5. Szczegółowe instrukcje, nowe oprogramowanie sprzętowe itp.
można pobrać ze strony https://kb.secomea.com/docs/

Uwagi dotyczące przepisów
Zgodność produktu: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47 cfr
część 15

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z
ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z
częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest
użytkowany w środowisku komercyjnym. Urządzenie wytwarza,
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli
nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może
powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Użytkowanie
tego urządzenia w pomieszczeniach mieszkalnych może powodować
szkodliwe zakłócenia, w którym to przypadku użytkownik będzie
zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt. Obsługa
urządzenia podlega następującym warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym

zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Japan Tele MIC (007-D160018007) (model RT100-4GM3010-J)
Dotyczy modeli RT100-W5M3010:

1. Moduł obsługuje łączność radiową IEEE 802.11 b/g/n w paśmie 2,4
GHz przy maksymalnej mocy wyjściowej +15 dBm dla IEEE
802.11g/n i +17 dBm dla IEEE 802.11b

2. Moduł ten znajduje się na liście FCC Certification pod
identyfikatorem: QOQWF111 oraz IC: 5123A-BGTWF111. Aby
zapewnić pełną zgodność z przepisami FCC/IC, maksymalne
wzmocnienie podłączonej anteny nie może przekraczać 2,0 dBi

3. Moduł obsługuje łączność radiową IEEE 802.11 b/g/n/ac w paśmie
2,4 GHz i 5 GHz przy maksymalnej mocy wyjściowej +16 dBm dla
IEEE 802.11g/n, +18 dBm dla IEEE 802.11b i 10 dBm dla IEEE
802.11ac

4. Moduł ten znajduje się na liście FCC Certification pod
identyfikatorem: TLZ-CM389NF oraz IC: 6100A-CM389NF. Aby
zapewnić pełną zgodność z przepisami FCC/IC, maksymalne
wzmocnienie podłączonej anteny nie może przekraczać 2,0 dBi

Dotyczy modelu RT100-4GM3010

1. Moduł jest zatwierdzony przez PTCRB i FCC. W celu zapewnienia
pełnej zgodności z przepisami FCC/IC muszą być spełnione
następujące warunki: a) odległość co najmniej 20 cm między anteną
a ciałem użytkownika musi być zawsze utrzymywana. b)
maksymalne wzmocnienie podłączonej anteny, w tym utrata kabla w
warunkach ekspozycji tylko dla urządzeń przenośnych, nie może
przekraczać 3,5 dBi w paśmie komórkowym.

Odpowiednie instrukcje obsługi RT100
Numery modeli Nazwa instrukcji Nr kat.
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Przydatność do użycia
Firmy z grupy Omron nie ponoszą odpowiedzialności za zgodność z
żadnymi normami, kodeksami lub przepisami, które mają zastosowanie
do kombinacji produktu w zastosowaniu lub użytkowaniu produktu przez
Kupującego. Na żądanie Kupującego firma Omron dostarczy
odpowiednie dokumenty certyfikacyjne innych firm, wskazujące oceny i
ograniczenia użytkowania, które mają zastosowanie do produktu.
Informacje te same w sobie nie są wystarczające do pełnego określenia
przydatności produktu w połączeniu z produktem końcowym, maszyną,
systemem lub innym zastosowaniem lub użytkowaniem. Kupujący
ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie stosowności danego
produktu w odniesieniu do jego zastosowania, produktu lub systemu.
Kupujący bierze odpowiedzialność za zastosowanie we wszystkich
przypadkach.
NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRODUKTU DO ZASTOSOWAŃ
WIĄŻĄCYCH SIĘ Z POWAŻNYM RYZYKIEM DLA ŻYCIA LUB MIENIA
BEZ UPEWNIENIA SIĘ, ŻE CAŁY SYSTEM ZOSTAŁ
ZAPROJEKTOWANY W CELU WYELIMINOWANIA RYZYKA ORAZ ŻE
PRODUKTY FIRMY OMRON ZOSTAŁY ODPOWIEDNIO
SKLASYFIKOWANE I ZAINSTALOWANE ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM W CAŁYM SPRZĘCIE LUB SYSTEMIE.

OMRON Corporation Industrial Automation Company 

Contact: www.ia.omron.com

Kyoto, JAPAN 

OMRON ELECTRONICS LLC

2895 Greenspoint Parkway, Suite 200

Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A

Tel: (1) 847-843-7900

Fax: (1) 847-843-7787

OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,

200 Yin Cheng Zhong Road,

Pu Dong New Area, Shanghai, 

200120, China

Tel: (86) 21-5037-2222

Fax: (86) 21-5037-2200

OMRON EUROPE B.V

Wegalaan 67-69, 2132 JD 

Hoofddorp, The Netherlands

Tel: (31)2356-81-300

Fax: (31)2356-81-388 

OMRON ASIA PACIFIC PTE. 

LTD. 

No. 438A Alexandra Road

 # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra 

Technopark,  Singapore 119967 

Tel: (65) 6835-3011

Fax: (65) 6835-2711 

Note: Specifications subject to change without notice.


