
Ara parça konusu

Talimat Sayfası
RT1 serisi SiteManager satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Ürünün güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak için bu belgeyi dikkatle
okuyun ve anlayın. Bu metin, İngilizce olan ana belgenin otomatik
çevrilmiş halidir. Herhangi bir şüpheniz olursa lütfen İngilizce olan orijinal
ana belgeye başvurun.
Bu belgeyi güvenli bir yerde saklayın ve bu belgenin ürünün son
kullanıcısına teslim edildiğinden emin olun.
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Ticari Markalar
Bu belgedeki şirket isimleri ve ürün isimleri, ilgili şirketlerinin ticari
markaları veya tescilli markalarıdır.
RT1 Serisi Uzaktan Erişim çözümü, Secomea tarafından geliştirilen
OMRON etiketli bir üründür. Secomea, ürünlerin güvenliğine ve
kullanılabilirliğine güçlü bir şekilde odaklanan lider bir endüstriyel
haberleşme ekipmanı üreticisidir.

Emniyet Önlemleri
Önlem Bilgilerinin Tanımlanması

UYARI
Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir
durumu belirtir. Ayrıca, ciddi maddi hasar olabilir.

Díkkat
Kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta dereceli
yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

Emniyet Önlemleri

UYARI

Bu ürünün emniyet sertifikalarına uygun olması için bir Kısıtlı Erişim
Konumuna takılması gerekir.
Ürünü hiçbir şekilde sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye
çalışmayın. Aksi takdirde arıza veya yangın meydana gelebilir.
RT1 ünitesinin kurulum ve konfigürasyonunun yalnızca yetkin ve
nitelikli personel tarafından yapıldığından emin olun. Yanlış kurulum
veya önerilmeyen güvenlik ayarları sisteminizi riske atabilir.
En iyi işlevsellik ve siber güvenlik koruması için RT1 ünitenizde her
zaman en son ürün yazılımı sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
DEV ve UPLINK portlarını aynı fiziksel ağa bağlamayın. Aksi takdirde
sisteminizi riske atabilirsiniz.
DEV adresini UPLINK portu ile aynı mantıksal ağda atamayın. Aksi
takdirde sisteminizi riske atabilirsiniz.

Güvenli Kullanıma Yönelik Önlemler

Her zaman ürünün belirtilen aralığında güç sağlayan bir güç kaynağı
kullanın.
Kabloları normal sınırın ötesinde bükmeyin veya çekmeyin. Kabloların
veya diğer kablolama hatlarının üzerine ağır nesneler koymayın. Aksi
takdirde kablolar kırılabilir.
Ürünü düşürmeyin veya anormal titreşim ya da darbeye maruz
bırakmayın. Aksi takdirde ürün arızalanabilir veya yanabilir.
Ünitenin kablolamasında değişiklik yaptıktan sonra, güç kaynağını
AÇIK konuma getirmeden önce tüm bağlantıları iki kez kontrol
ettiğinizden emin olun. Yanlış bağlantılar, ünitede veya sisteminizde
kalıcı hasara neden olabilir.
Paketten çıkarırken herhangi bir dış çizik veya başka hasar olup
olmadığını dikkatlice kontrol edin. Ayrıca ürünü hafifçe sallayın ve
anormal ses olup olmadığını kontrol edin.
Yüzeyin kırılmadığından ve SiteManager'da herhangi bir hasar belirtisi
olmadığından emin olmak için SiteManager'ı düzenli olarak inceleyin
ve kontrol edin. Yüzey kırılmışsa veya SiteManager'da hasar belirtileri
varsa SiteManager'ın bağlantısını hemen kesin.

Ürünü, geçerli oldukları yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.

Doğru Kullanıma Yönelik Önlemler

Ürünü aşağıdaki konumlarda çalıştırmayın veya depolamayın.
Çalışma durabilir veya arıza meydana gelebilir.
* Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler
* Teknik özelliklerde belirtilen aralığın dışında sıcaklık veya neme
maruz kalan yerler
* Sıcaklıktaki ciddi değişikliklerin sonucu olarak yoğuşmaya maruz
kalan yerler
* Aşındırıcı veya yanıcı gazlara maruz kalan yerler
* Toz (özellikle demir tozu) veya tuzlara maruz kalan yerler
* Suya, yağa veya kimyasallara maruz kalan yerler
* Darbeye veya titreşime maruz kalan yerler
Ürünü aşağıdaki konumlara kurarken uygun ve yeterli karşı önlemleri
alın.
* Güçlü, yüksek frekanslı gürültüye maruz kalan yerler
* Statik elektriğe veya diğer gürültü şekillerine maruz kalan yerler
* Güçlü elektromanyetik alanlara maruz kalan yerler
* Radyoaktiviteye maruz kalınabilecek yerler
* Enerji iletim hatlarına yakın konumlar
Bir kurulum veya bakım prosedürüne başlamadan önce
vücudunuzdaki statik elektriği boşaltmak için her zaman topraklanmış
bir metal parçasına dokunun.
Ürünün içine tel kırpıntıları, talaşlar veya başka yabancı maddeler
girmesine izin vermeyin. Aksi takdirde yanma, hata veya arıza
meydana gelebilir. Özellikle kablolama çalışmaları sırasında ürünün
üzerini örtün veya diğer uygun önlemleri alın.

RT100'e Genel Bakış

B C

A

Düzen, konfigürasyonunuza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
A Ethernet Portları ve LED Göstergeleri ile önden görünüm.
B (Mikro) SIM yuvası, Mobile Uplink ve USB Konnektörleri ile üstten

görünüm.
C Elektrik bağlantıları, G/Ç Portları ve Seri Port ile alttan görünüm

Ethernet Portları
UPLINK portunu İnternet erişimi olan ağdaki bir anahtara bağlamak için
standart bir Ethernet bağlantı kablosu (düz veya çapraz) kullanın. Not:
Bu, WiFi veya 4G kullanan modeller için geçerli değildir.
Bağlayın:

Sadece Uplink tarafındaki ekipmana erişmek için yalnızca UPLINK

portu. A
Mevcut veya ayrı bir ağa giden Uplink ve DEV'ler. Bağlı ağın UPLINK

ağından ayrı olduğundan emin olun. 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

A B

C D

Not:

DEV ve UPLINK'i aynı fiziksel ağa BAĞLAMAYIN. C

UPLINK adresiyle aynı mantıksal ağa DEV adresi ATAMAYIN.C D

LED Göstergeler
LED göstergeler durum bilgilerini sağlar.
Durum LED'inin yeni bir durumu yansıtmasının biraz zaman alabileceğini
unutmayın. Örneğin, GateManager'daki Canlı Tutma Aralığı ayarına
bağlı olarak, bir GM Bağlantısının Kesilmesinin yansıtılması 4 dakika
kadar sürebilir.

RT100 modelleri Durum Bağlanma
Başlatılıyor Kırmızı

Sürekli Yanıp
Sönüyor

-

GateManager Bağlanıyor veya Bağlantısı
Kesildi

Kırmızı İki
Kez Yanıp
Sönüyor

-

INPUT1 veya SiteManager GUI
aracılığıyla Uzaktan Yönetim devre dışı
bırakıldı
SiteManager SMS Uyandırma modunda

- Uzun
duraklatma +
2 Yeşil yanıp
sönme

GateManager Bağlandı Yeşil
YANIYOR

-

UPLINK bağlantısı fiziksel olarak kesildi
SiteManager'da GateManager
konfigürasyonu eksik
Adresi DNS adı olarak
yapılandırıldığından ve bir DNS
sunucusu yapılandırılmadığından ya da
erişilemediğinden/çalışmadığından
GateManager ana bilgisayarına rota yok

Kırmızı
YANIYOR

-

LinkManager Bağlandı - Yeşil
YANIYOR

RT100-W5M3010 Modeli (WiFi) UPLINK2
WiFi SSID yapılandırılmadı
SSID yapılandırıldı ancak WiFi Anahtarı
yapılandırılmadı
SSID ve WiFi Anahtarı yapılandırıldı ancak SSID ile
eşleşen bir erişim noktası bulunamadı

YANMIYOR

WiFi SSID Bulundu ancak henüz bağlanmadı. Olası
WiFi Anahtarı hatası.

2 Yeşil Yanıp
Sönme

WiFi başarıyla bağlandı. Yeşil YANIYOR

RT100-4GM3010 Modeli (3G / 4G) UPLINK2
SIM kart algılanmadı YANMIYOR
Yanlış veya eksik SIM PIN kodu 3 Yeşil Yanıp

Sönme
SIM PIN kodu Tamam ancak bağlantı yok.
(SiteManager GUI'de sorun giderme)

2 Yeşil Yanıp
Sönme

RT100-4GM3010 Modeli (3G / 4G) UPLINK2
GPRS bağlandı (yavaş bağlantı) Yeşil YANIYOR +

1 Yeşil Yanıp
Sönme

3G veya 4G bağlandı (hızlı bağlantı) Yeşil YANIYOR
SiteManager, SMS Uyandırma modunda Uzun duraklatma

+ 2 Yeşil Yanıp
Sönme

USB Konnektörleri
USB portu, çevre birim cihazlarının güç tüketimini USB konnektörü
başına 500 mA ile sınırlar. Bu, USB 2.0 standardına uygundur.

G/Ç Portları
Dijital Giriş Portu 1 ve 2
Giriş Portu 1 = GateManager erişimini değiştirmek için varsayılan
olarak atanmıştır. Uzaktan hizmete izin verilmesi gerektiğinde kontrol
etmek için bir AÇMA/KAPAMA anahtarı bağlayın.
DURUMLAR:
• AÇIK = 0,16 V veya daha az
• Tanımlanmamış = 0,16 V ila 2,34 V
• KAPALI = 2,34 V - 3,3 V
• KAPALI = bağlı değil (10 kΩ 3,3 V'a kadar kaldırma direnci)
Röle Çıkışı 1
LinkManager bağlandığında varsayılan olarak AÇIK olarak
yapılandırılır.
İPUCU: Kullanıcılara cihazın servis bakımında olduğunu bildirmek için
bir lamba bağlayın.
DURUMLAR:
• KAPALI = pimler izole edilmiş
• AÇIK = pimler bağlı

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Maks. azalma akımı = 0,5 A
Maks. gerilim = 24 V
Dijital Çıkış 2
DURUMLAR:
• KAPALI = Empedans min. 24 MΩ
• AÇIK = Empedans maks. 0,5 Ω

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Açık tahliye tipi = Gerilim, harici bir kaynaktan (maks. 24 V) veya Vout
ping'inden (5 V) sağlanmalıdır.
Maks. azalma akımı = 0,2 A

Mekanik Kurulum
DIN Ray Montajı

B

CA

1. SiteManager'ın alt kısmını DIN rayına dayayın ve SiteManager'ı

yukarı A  doğru itin.

2. Üst konumda SiteManager'ı yatay olarak eğin. B

3. SiteManager'ı indirin ve ayırın. C

4. Güvenli şekilde monte edildiğinden emin olun.

Elektrik Tesisatı
Güç Bağlantısı
A

C
B

A  12 - 24 V DC'yi bağlayın
B  0 V'a bağlayın
C  Etkileşim sinyallerini azaltmak için topraklamayı bağlayın

Güç tüketimi: Maks. 6 W.

RT1 serisi  
SiteManager RT100



Yazılım Kurulumu
1. İnternete bağlanma (aşağıda belirtilen 3 yöntem)
2. GateManager'a bağlanma (aşağıda belirtilmiştir)
3. GateManager'ı yapılandırma
4. SiteManager'ı yapılandırma
5. LinkManager'ı kullanma

İnternete Erişmek için UPLINK'i Kullanma
SiteManager, bir GateManager sunucusunu hedeflemek için bir UPLINK
portu üzerinden İnternet'e erişebilmelidir. Varsayılan olarak IP adresini
DHCP üzerinden alacaktır ve UPLINK üzerinde sabit bir IP
kullanacaksanız UPLINK'i yalnızca manuel olarak yapılandırmanız
gerekir.
Aşağıdaki 4 yöntemden birini seçin:

1. Appliance Launcher'ı Kullanma

a. Appliance Launcher aracını https://kb.secomea.com/docs/
appliance-launcher adresinden indirip yükleyin.

b. SiteManager'ın DEV1 veya UPLINK portunu yerel ağa bağlayın
ve açın. SiteManager, bilgisayarınızla aynı Alt Ağda olmalıdır.
Alternatif olarak, SiteManager'ı bir Ethernet kablosuyla doğrudan
bilgisayarınıza bağlayın.

c. SiteManager'ı açın ve SiteManager'ın hazır hale gelmesi için
yaklaşık 1 dakika bekleyin.

d. Appliance Launcher'ı başlatın, SiteManager ilk ekranda
listelenmelidir. Hemen görünmezse Ara düğmesine birkaç kez
basmayı deneyin. (Appliance Launcher'ın yalnızca
bilgisayarınızın gerçek bir özel IP adresi (10.x.x.x, 172.16-31.x.x,
192.168.x.x veya 169.254.x.x) varsa SiteManager'ı göstereceğini
unutmayın)

e. Sabit bir IP adresi kullanmak istiyorsanız Sihirbazı uygulayın ve
UPLINK adresini ayarlayın veya entegre WiFi modülü olan bir
modül için SSID/WiFi Anahtarını ya da entegre bir geniş bant
modem için PIN Kodunu ayarlamak üzere sihirbazda UPLINK2
menüsünden devam edin.

f. GateManager ayarlarını yapılandırın.
Ayrıntılar için bkz. GateManager'ı yapılandırma on page 2.

2. Varsayılan IP adresini kullanın (10.0.0.1)

a. Standart bir Ethernet kablosu kullanarak SiteManager'ın DEV1
portunu bilgisayarınızın Ethernet portuna bağlayın.

b. Bilgisayarınızın Ethernet adaptörünü 10.0.0.2 alt ağ maskesi
255.255.255.0 olarak yapılandırın.

c. SiteManager'ı açın ve SiteManager'ın hazır hale gelmesi için
yaklaşık 1 dakika bekleyin.

d. Web tarayıcınıza şunu yazın: https://10.0.0.1
e. Kullanıcı admin ve parola olarak SiteManager'ın MAC adresi

(ürün etiketinde basılı) ile oturum açın.
f. Sabit bir IP adresi kullanmak istiyorsanız UPLINK adresini

ayarlamak için Sistem --> UPLINK menüsüne girin veya entegre
WiFi modülü olan bir modül için SSID/WiFi Anahtarını veya
entegre bir geniş bant modem için PIN Kodunu ayarlamak üzere
UPLINK2 menüsüne girin.

g. GateManager ayarlarını yapılandırın.
Ayrıntılar için bkz. GateManager'ı yapılandırma on page 2.

3. DHCP sunucusu kullanma

a. SiteManager'ın UPLINK portunu yerel ağınıza bağlayın ve açın.
b. Yaklaşık 1 dakika sonra SiteManager, DHCP sunucunuzdan bir

IP adresi almış olmalıdır.
c. IP adresinin ne olduğunu görmek için DHCP sunucusunun

kiralama listesini kontrol edin.
d. IP adresini web tarayıcınıza https:// ile birlikte yazın (ör. https://

192.168.41.13).
e. Kullanıcı admin ve parola olarak SiteManager'ın MAC adresi

(ürün etiketinde basılı) ile oturum açın.
f. Sabit bir IP adresi ayarlamak istiyorsanız UPLINK adresini

ayarlamak için Sistem --> UPLINK menüsüne girin veya entegre
WiFi modülü olan bir modül için SSID/WiFi anahtarını veya
entegre geniş bant modemin PIN kodunu ayarlamak üzere
UPLINK2 menüsüne girin.

g. GateManager ayarlarını yapılandırın.
Ayrıntılar için bkz. GateManager'ı yapılandırma on page 2.

4. USB bellek çubuğu kullanma

a. Sağlanan etki alanıyla GateManager'ı başlatın.

b. GateManager parametrelerini girin; GateManager Adresi, Etki
Alanı Belirteci ve SiteManager Adı.

c. “USB Konfigürasyonu” sembolünü tıklatın ve UPLINK veya
UPLINK2 port ayarlarını yapın. SiteManager, DHCP sunucusu ile
yerel bir İntranet'e bağlıysa herhangi bir yapılandırma yapmanız
gerekmez.

d. Cfg dosyasını bilgisayarınıza yerel olarak kaydetmek için
“Oluştur” öğesine tıklayın.

e. Cfg dosyasını fat32 formatlı bir USB bellek çubuğuna
kopyalayın.

f. SiteManager'ı AÇIK konuma getirin ve SiteManager hazır olana
kadar bekleyin (Durum yanıp sönmeyi durdurdu)

g. Bellek çubuğunu takın ve SiteManager'ın otomatik olarak
yeniden başlatılmasını bekleyin. SiteManager'ın GateManager
erişimi varsa DURUM yeşile dönmelidir.

h. Bellek çubuğunu çıkarın. Başka konfigürasyon gerekmez.

İnternet'e Erişmek için Geniş Bant Modem
Kullanma

Geniş bant modem bağlantısı UPLINK2 olarak adlandırılır. SiteManager,
varsayılan olarak her zaman Ethernet bağlantısını (UPLINK) kullanmayı
dener ve yalnızca UPLINK'te İnternet bağlantısı kesilirse UPLINK2'yi
kullanır. UPLINK2'de bir bağlantı kurulduğunda, UPLINK'e geçiş yalnızca
bir sonraki yeniden başlatmada veya UPLINK2'deki İnternet bağlantısı
kesilirse denenir.
RT100-EMM3010 Modeli: Geniş bant modem entegre edilmiştir.
Veri trafiğini azaltmak için UPLINK2'yi, boştayken geniş bant
bağlantısının uyku moduna girmesine izin verecek şekilde
yapılandırabilirsiniz. SIM karttaki telefon numarasına SMS gönderirken
bağlantı yeniden kurulur.
SIM PIN kodu olmayan modem veya SIM kart
UPLINK2'nin SiteManager'da konfigürasyonu gerekli değildir. (PIN kodu,
standart bir cep telefonuna takılarak bir SIM karttan çıkarılabilir, telefonun
SIM PIN kodunu kaldır fonksiyonunu kullanın)
SIM PIN kodlu modem
Modem bir SIM PIN kodu kullanıyorsa kodu SiteManger'ın UPLINK2
menüsüne girin. SiteManager, dahili bir tablodan APN'yi (Erişim Noktası
Adı) otomatik olarak algılar ancak APN, SiteManager GUI aracılığıyla
manuel olarak da girilebilir.
SIM Takma
SIM'i SiteManager'a takın.

1. SIM kartı yuvaya kaydırın ve yaylı kilidin etkinleştirildiğini duyana
veya fark edene kadar içeri doğru itin.

2. SIM kartın SiteManager kabininden çıkmadığından emin olun. Bu,
SIM kartın doğru şekilde takılmasını sağlar.

RT100-W5M3010 Modeli (WiFi)
WiFi istemci modülü entegre edilmiştir.
Bu modeller, WiFi erişim noktası olarak çalışabilir.
Diğer tüm modeller
Bağlantı, UPLINK2 olarak adlandırılır. WiFi istemcisini etkinleştirirken
SiteManager, varsayılan olarak SSID “sitemanager” ve SiteManager'ın
MAC adresiyle WiFi Anahtarı olarak bağlantı kurmaya çalışır.
SiteManager'ın UPLINK2 menüsünde belirli bir SSID ve WiFi Anahtarı
yapılandırılabilir.
Bu modeller WiFi erişim noktası olarak da çalışabilir.
AP modunda yayınlanacak SSID ve WiFi Anahtarı, SiteManager'ın DEV1
menüsünde yapılandırılabilir.

Bağlı Cihazları
Yapılandırma

Bağlı cihazların güvenli şekilde yapılandırıldığından emin olun.

1. Varsa bağlı cihazların parolalarını kullanın.

2. Uygun kullanıcılar için GateManager'daki cihazlara erişimi
sınırlandırın.

3. SiteManager'daki cihazı konfigürasyonunu cihaza özel ayarlarla
sınırlayın ve gereksiz portları/ayarları açmayın.

4. RDP/VNC açıldığında, bağlı ağdaki diğer cihazlardan bilgi sahibi
olun. Bu cihazların korunduğundan emin olun veya bunları farklı bir
ağa taşıyın.

GateManager'ı yapılandırma
1. SiteManager Web GUI'de GateManager --> General menüsüne girin

(Appliance Launcher kullanıyorsanız sihirbazı uygulayarak
GateManager Parametreleri sayfasına gidin).

2. SiteManager'ın bağlanması gereken GateManager sunucusunun IP
adresini ve SiteManager'ın görünmesi gereken etki alanı için bir Etki
Alanı Belirteci girin. Bu bilgileri yöneticinizden veya SiteManager'ı
aldığınız yerden almış olmanız gerekir.

3. Ayarlar girildiğinde SiteManager'ı yeniden başlatmanız gerekir.
Durum LED'inin sürekli Yeşil yandığını gözlemleyin; bu,
SiteManager'ın GateManager'a bağlı olduğunu gösterir.

4. GateManager'a bağlandıktan sonra, ek konfigürasyon (DEV portları,
Aracılar vb.) gerçekleştirmek üzere SiteManager Web GUI'ye
uzaktan erişim sağlamak için GateManager Konsolunu veya
LinkManager İstemcisini kullanabilirsiniz

5. Ayrıntılı kılavuzlar, yeni ürün yazılımı vb. https://kb.secomea.com/
docs/ adresinden indirilebilir

Düzenleme Bildirimleri
Ürün uyumluluğu: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47 cfr bölüm
15

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca A Sınıfı
dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, ekipman ticari bir
ortamda çalıştırıldığında zararlı etkileşime karşı makul koruma sağlamak
üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa
radyo haberleşmesinde zararlı etkileşime neden olabilir. Bu ekipmanın
yerleşim alanlarında çalıştırılması zararlı parazite neden olabilir, bu
durumda kullanıcının etkileşim masrafları kendisine ait olmak üzere
düzeltmesi gerekir. Çalıştırma aşağıdaki koşullara tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil

olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Japonya Tele MIC (007-D160018007) (RT100-4GM3010-J modeli)
RT100-W5M3010 modellerine özel:

1. Modül, IEEE 802.11g/n için +15dBm ve IEEE 802.11b için +17dBm
maksimum çıkış gücüyle 2,4 GHz bandında IEEE 802.11 b/g/n
radyoyu destekler

2. Modül, FCC Sertifikasyon Kimliği kapsamında yer alır: QOQWF111
ve IC: 5123A-BGTWF111. FCC/IC ile tam uyum için bağlı bir antenin
maksimum kazancı 2,0 dBi'yi geçmemelidir

3. Modül, IEEE 802.11g/n için +16dBm, IEEE 802.11b için +18dBm ve
IEEE 802.11ac için 10dBm maksimum çıkış gücüyle 2,4 GHz ve
5GHz bantlarında IEEE 802.11 b/g/n/ac radyoyu destekler

4. Modül, FCC Sertifikasyon Kimliği kapsamında yer alır: TLZ-
CM389NF ve IC: 6100A-CM389NF. FCC/IC ile tam uyum için bağlı
bir antenin maksimum kazancı 2,0 dBi'yi geçmemelidir

RT100-4GM3010 modeline özel

1. Modül, PTCRB ve FCC onaylıdır. FCC/IC'ye tam uygunluk için
aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir: a) Anten ile kullanıcının
vücudu arasında her zaman en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır. b)
Yalnızca mobil maruz kalma durumunda kablo kaybı dahil olmak
üzere bağlı bir antenin maksimum kazancı, hücresel bantta 3,5 dBi'yi
geçmemelidir.

İlgili RT100 Kılavuzları
Model numaraları Kılavuz adı Kat. No.
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Kullanıma Uygunluk
OMRON Şirketleri, Alıcının Ürünü uygulamasında veya Ürünü
kullanımında Ürün kombinasyonu için geçerli olan herhangi bir standart,
kural veya yönetmeliğe uygunluktan sorumlu olmayacaktır. Alıcının talebi
üzerine OMRON, Ürün için geçerli olan derecelendirmeleri ve kullanım
sınırlamalarını tanımlayan geçerli üçüncü taraf sertifikasyon belgelerini
sağlayacaktır. Bu bilgiler, ürünün nihai ürün, makine, sistem veya diğer
uygulama ya da kullanımla birlikte uygunluğunun tam olarak belirlenmesi
için tek başına yeterli değildir. Alıcının uygulaması, ürünü veya sistemi ile
ilgili olarak belirli Ürün uygunluğunun belirlenmesinden yalnızca Alıcı
sorumlu olacaktır. Alıcı her durumda uygulama sorumluluğunu
üstlenecektir.
ÜRÜNÜ HİÇBİR ZAMAN, SİSTEMİN BİR BÜTÜN OLARAK RİSKLERİ
ELE ALMAK ÜZERE TASARLANDIĞINDAN VE OMRON
ÜRÜNLERİNİN GENEL EKİPMAN VEYA SİSTEMDE KULLANIM
AMACINA UYGUN OLARAK DERECELENDİRİLDİĞİNDEN VE
KURULDUĞUNDAN EMİN OLMADAN, YAŞAM VEYA MÜLK
AÇISINDAN CİDDİ RİSK TAŞIYAN BİR UYGULAMA İÇİN
KULLANMAYIN.

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.
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