
 

 

Uzun mesafe artık elinizin altında! 

 4m’ye kadar okuma mesafeli UHF temelli  

OGS okuyucular. 

NEDAP uPASS UHF OGS 

Okuyucusu 

 

Otomatik geçiş sektörü yıllardır, uzun mesafeli ogs 

sistemlerinde, rekabet gücü yüksek, düşük bir bedele 

UHF performansını amaçladı, fakat gerçek anlamda 

bunu başaran olmadı. Tabi ki şimdiye kadar! uPASS 

uzun mesafe ogs okuyucuları üretilene kadar! 

NEDAP uPASS ogs okuyucuları, on yıllarca süregelen 

RFID teknolojisi deneyimi ve yeni, olağanüstü Gen2 Tag 

okuma karakteristiği sayesinde geliştirilmiştir. Kısacası 

deneyimler ve yeni fikirlerin bir sonucudur. 

Geleneksel bütün prox sistemlerden daha üstün olan, 

4m’ye kadar okuma mesafesine sahip NEDAP uPASS ogs 

okuyucuları; otoparklara, kapılı geçişe sahip işletmelere, 

siteler ve  toplu konutlara gerçek anlamda bir uzun 

mesafe çözümler sunmaktadır. Uygun fiyata maksimum 

mesafe artık NEDAP uPASS sayesinde mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedap  OGS  Sistemleri  
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Teknik Özellikler  
Otomatik geçiş hiç bu kadar zahmetsiz 

olmamıştı! 

 

Çok sınırlı bir okuma mesafesi, artan 

bir bekleme süresi ve sonucunda 

oluşan trafik yoğunluğu, ve kullanıcının 

kartını çıkartıp göstermesi için arabayı 

durdurup camı açması… İşte bütün bu 

zorluklar ve dezavantajlar proximity bir 

sistemin en bilinen sorunları. 

NEDAP uPASS ogs okuyucuları 

proximity sistemin bu karakteristik 

problemlerinin çözümünde en 

mükemmel çaredir. Ayrıca ek bir 

montaj ve kablolama gerektirmeden 

mevcut bir sistem kısa sürede uPASS 

ogs sistemi ile güncelleştirilebilir. 

NEDAP uPASS ogs okuyucuları 865-955 

MHz’lik bir okuyucudur ve EPC Gen2 

pasif tag tabanlı bir sistemdir. 

Okuyucular 1.2m. ve 2m. arasında 

değişen bir yüksekliğe monte edilir. 

UHF Taglar 4m’ye kadar olan bir 

mesafeden doğrusal şekilde 

algılanabilir. 

Okuyucu çıkışı, Access kontrol veya 

otopark sistemlerinde, herhangi bir 

kart okuyucusu veya tuş takımı 

gerektirmeden, yetki verildiğinde 

kapıyı açmaya izin verir. Okuyucu 

üzerinde bulunan Led’ler, tagların 

okunup okunmadığını kullanıcıya görsel 

olarak bildirir. 

Pasif, bakım gerektirmeyen, 

kişiselleştirilebilen taglar 

Sistem, önceki tag standartlarından 

daha iyi bir okuma kalitesine sahip olan 

pasif Gen2 UHF Tag temelleri üzerine 

kurulmuştur. Artı olarak pil ve bakım 

gerektirmezler. Etiketler mükemmel 

yapışkan özellikleri sayesinde araçların 

ön camına kolay ve hızlı bir şekilde 

monte edilirler. İnce ve esnektirler, 

ayrıca ek güvenlik için isteğe bağlı 

yerinden çıkartılmaya duyarlı 

etiketlerde mevcuttur. 

UHF OGS Araç Etiketi 

UHF Tagların üzerine, uygulamalarınız da kullanabilmeniz için özel bir 

müşteri numarası sırasıda basılabilir. Böylece bir uygulama programına 

kolayca kayıt işlemide gerçekleştirebilirsiniz. Üzerine ek olarak basılmış 

barkod sayesinde bu işlem daha da kolay bir hal alacaktır. 

Taglar veri bütünlüğünün sağlanması ve kopyalanmaya karşı bir 

güvenlik denetimi içermektedir. Ek olarak, access kontrol ve PDKS 

çözümlerinde, dünya çapında kullanılan bütün UHF ve akıllı kart 

teknolojilerini destekleyen hibrid UHF-HF kartlar da mevcuttur. 

Tak & Çalıştır Özelliği 

NEDAP uPASS okuyucusu yeni veya 

mevcut bir access kontrol,  otopark 

kontrol sistemine kolayca entegre 

edilebilmesi için bütün ortak endüstri 

haberleşme standartlarını 

desteklemektedir. 

Buda uPASS OGS Okuyucularını ideal 

bir seçim haline getirmektedir. 

NEDAP uPASS OGS Okuyucuları, 

muhafazaları içinde tümleşik bir ince 

ayarlı antene sahiptir, buda onlara dış 

ortamda da aynı iç mekan 

uygulamalarda sağladığı performansı 

verir.  uPASS OGS Okuyucuları ISO 

18000-6 c ve evrensel EPC Gen2 

yönergesi kuralları ve talimatlarına 

uymaktadır. 

Montaj Şekilleri 
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Kolay kurulumu, mevcut bir kablolama 

altyapısına entegrasyonu, direk metale 

bile monte edilebilme özelliği ve en 

önemlisi pazardaki diğer çözümlerden 

maliyet bakımından kurulumunun daha 

düşük olması nedeniyle gün geçtikçe 

değeri artan bir okuyucudur. Uzun 

mesafeden araç algılama endüstrisine 

uymayan bir performansa sahiptir. 

Mevcut Protokoller 

NEDAP uPASS ogs okuyucuları, diğer 

bütün sistemlere kolayca entegrasyona 

izin veren Wiegand ve Manyetik Şerit 

ISO 7811/2 veri çıkışlarına sahiptir. 

Böylece bir revizyona gerek kalmadan 

güncelleştirme yapabilirsiniz. 

 

NEDAP uPASS OGS Okuyucuları siteler, 

toplu konutlar ve ticari uygulamalarda 

ihtiyaç duyulan otopark Access kontrol 

çözümleri için dizayn edilmiştir.  

- Bariyer kontrollü girişler 

- Otopark alanları 

- Siteler, toplu konutlar 

- Ticari işletmeler vs. 

 

Düşük kurulum maliyeti = Değeri artan 

bir okuyucu 

Uygulama Alanları 

Uygulama 

Örnekleri 

      Boynu eğik direğe montaj: 

- Algılama açısı: 45 derece 

- 1m.ye kadar okuma mesafesi 

- Yaklaşık montaj yüksekliği 

1.25 metre. 

 

     Normal direğe montaj: 

- Algılama açısı: 45 derece 

- 4m.ye kadar okuma mesafesi 

- Yaklaşık montaj yüksekliği 2 

metre. 

Parazit önleme ve frekans dengeleme 

kapasitesi ile NEDAP uPASS ogs 

okuyucuları çok şeritli uygulamalar için 

de idealdir. Okuyucu diğer 

okuyuculardan etkilenmeden görevini 

yerine getirir.  

Çok şeritli uygulamalar 
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Uzun mesafe UHF OGS Okuyucusu 

Çalışma Frekansı: 865 - 955 MHz 

Boyutlar: 200 x 220 x 45 mm. 

Algılama Mesafesi: 4m.ye kadar 

Arabirimler: RS232, RS422 ve USB 

Çıkışlar: Wiegand ve Manyetik Şerit 

 ISO 7811/2 

UHF Ön Cam Araç Etiketi 

Tek ID Araç Tagı  

Tanımlama: Araç tanımlama için kullanılır. 

UHF ISO Tag 

Tek ID Araç Tagı  

Tanımlama: Araç tanımlama için kullanılır. 

Aksesuar 

UHF Koruyucu Örtü/Kap  

Aksesuar 

Direğe Montaj Kiti  

Aksesuar 

Ayarlanabilir duvara montaj kiti 

Sistem Bileşenleri 

 

 


