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INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. PRZEZNACZENIE
Konwerter RCP48CU obsługuje identyfikatory stykowe (elektroniczne karty pamięciowe „chipowe”) i jest przeznaczony do pracy w systemie rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu
RCPX8 (przykładowy schemat na końcu instrukcji).
Konwerter jest nieodzownym składnikiem systemu RCPX8. Do każdego systemu potrzebny jest
jeden konwerter bez względu na ilość zainstalowanych w systemie czytników. Należy go umieścić
bezpośrednio przy komputerze, na którym zostanie zainstalowany program RCP58. W systemie
RCPX8 pełni trzy funkcje: po pierwsze umożliwia wprowadzanie kodów osobowych identyfikatorów
do bazy danych systemu, po drugie pośredniczy w komunikacji między komputerem a siecią
czytników (konwersja USB na RS485) oraz po trzecie zapewnia izolację galwaniczną pomiędzy
komputerem a siecią czytników.

2. UŻYTKOWANIE
Pracownik odpowiedzialny za obsługę i kontrolę pracy systemu powinien postępować zgodnie z
instrukcją obsługi programu RCP58. Zanim rozpoczniemy normalne użytkowanie konwertera
(komunikacja z czytnikami, odczyt kodu identyfikatora) należy sprawdzić czy kontrolki konwertera
sygnalizują poprawne zasilanie (świecenie ciągłe). W przypadku braku sygnalizacji należy
sprawdzić zasilanie czytnika: prawidłowość wsunięcia wtyków RJ12 lub prawidłowość podłączeń
wewnątrz LPS1 a przede wszystkim prawidłowe podłączenie do portu USB w komputerze).
W określonych przypadkach w celu odczytu kodu identyfikatora należy wsunąć identyfikator
(chipem od góry do przodu) do konwertera w otwór znajdujący się z przodu konwertera (podłużna
szczelina w przedniej ścianie).

S/N

RCP48CU

489
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3. KONSERWACJA
Konwerter w czasie normalnej eksploatacji nie wymaga konserwacji. Obudowę można czyścić
łagodnymi detergentami.

4. DEKLARACJA CE/EC
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INFORMACJA TECHNICZNA
5. DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Pobór prądu:
Temperatura pracy:
Wilgotność względna:

12V DC (10÷15V)
20 mA
0°C do +40°C
do 80% przy 40°C

Obudowa:
Wymiary:
Masa z przewodami:

tworzywo sztuczne (PS)
109 x 79 x 32 mm
120g ± 5g

6. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Konwerter jest wyposażony w elektroniczny układ mikroprocesorowy. Posiada wbudowany
konwerter USB/485. Wewnątrz plastikowej obudowy jest umieszczona kieszeń głowicy czytającej
kody elektronicznych kart pamięciowych („chipowych”). Dzięki izolacji galwanicznej komputer jest
zabezpieczony przed wpływem przepięć które mogą pojawić się na niekiedy bardzo długich
kablach łączących czytniki systemu RCPX8. Z tyłu obudowy znajdują się dwa gniazda złącz: USB
typ B do portu USB w komputerze i RJ12 do puszki LPS1 systemu RCPX8. Gniazda za pomocą
dołączonych przewodów pozwalają bezpiecznie i bez pomyłek podłączyć urządzenie do
komputera i do sieci czytników systemu RCPX8.
Konwerter RCP48CU, ze względu na zastosowaną w nim izolację galwaniczną pomiędzy
komputerem a siecią czytników zasilany jest z dwóch stron. Od strony czytników (RS485) oprócz
sygnałów komunikacyjnych A i B doprowadzone jest zasilanie 12V - to samo, które zasila czytniki
główne. Od strony komputera zastosowano specjalne, energooszczędne układy elektroniczne,
które umożliwiły zasilenie tej części układu czytnika bezpośrednio z portu komputera - bez
konieczności stosowania osobnego zasilacza. W trybie pracy konwertera urządzenie pracuje w
pełni automatycznie bez jakiejkolwiek obsługi ze strony operatora systemu. W przypadku
wprowadzania do systemu kodów identyfikatorów zadaniem operatora jest wsunięcie danego
identyfikatora w szczelinę w obudowie czytnika, wywołanie w programie komputerowym RCP58
odpowiedniej funkcji i po komunikacie na ekranie wysunięcie identyfikatora z czytnika.
7. INSTALOWANIE
Konwerter powinien być umieszczony w sąsiedztwie komputera na którym zainstalowany jest
program do obsługi systemu RCPX8.
Z tyłu obudowy znajdują się dwa gniazda złącz: USB typ B do portu USB w komputerze i RJ12 do
puszki LPS1 systemu RCPX8. Gniazda za pomocą dołączonych przewodów pozwalają
bezpiecznie i bez pomyłek podłączyć urządzenie do komputera i do sieci czytników systemu
RCPX8.
Zainstalowanie konwertera należy dokonać według poniższego schematu i rysunku montażu:
1. Wyciągnąć konwerter z opakowania.
2. Wybrać lokalizację konwertera, mając na uwadze aby był on dostępny dla pracownika
odpowiedzialnego za obsługę i kontrolę pracy systemu.
3. Podłączyć konwerter do systemu RCPX8 zgodnie z oznaczeniami (opis wyprowadzeń i
odpowiadające im przewody i złącza) oraz rysunkiem podłączenia konwertera.
4. Sprawdzić poprawność funkcjonowania konwertera zgodnie z instrukcją obsługi programu
RCP58.
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8. RYSUNKI I SCHEMATY
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rys3. Konwerter RCP48CU - wymiary główne
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RYG

zasilacz 12V

AB

A B

zasilanie 12V/100mA

OTW

czytnik główny
RCP68C

zasilanie 12V/100mA

przycisk
zwierny
monostabilny

czytnik główny
RCP68C

Ilość i rozłożenie zasilaczy w rozbudowanym systemie RCP zależy od długości kabli połaczeniowych
i zastosowanych rygli elektromagnetycznych. Polecamy w takiej sytuacji konsultacje z producentem.

zasilanie
12V
300-1000mA

zaczep
elektromagnetyczny

Zaczepy elektromagnetyczne
dostarczane przez LEP
pobierają 300mA

Maksymalnie do 120 czytników

zasilacz 12VDC
np. 12V RCP, UZB27

Kabel USB (wchodzi w skład
konwertera RCP48CU)

A

LPS1

B

Kabel zakończony wtykiem
4c/6p (RJ11)
(wchodzi w skład konwertera
RCP48CU)
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System RCPX8 z czytnikami RCP68C

Schemat podłączeń

Kabel teletechniczny
czterożyłowy, UTP, lub dowolny
inny czterożyłowy

zasilanie
12V/20mA

konwerter
RCP48CU

port
RS USB

komputer
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