
Wprowadzenie
Odbiornik DIGITAG LR, jest zaprojektowany do pracy z aktywnymi kartami CDVI 
Group. Dla zapewnienia właściwego użytkowania zestawu, zalecamy uważne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Czytnik DIGITAG LR obiera i dekoduje 
zabezpieczony kodem sygnały z aktywnych kart, które znajdują się w zasięgu 
oraz są zaprogramowane w pamięci. Pamięć czytnika pozwala na 
zaprogramowanie 30 aktywnych kart. Pojedyncze wyjście przekaźnikowe w tym 
modelu, pozwala na sterownie otwieraniem drzwi, bram wjazdowych, szlabanów 
oraz innych urządzeń automatyki. DIGITAG LR jest wyposażony w trymer 
czułości, poziom  niski/wysoki, który służy do płynnej regulacji zasięgu działania 
czytnika. Ostateczny zasięg jest uzależniony od warunków otoczenia, montażu 
blisko metalowych powierzchni oraz stanu baterii aktywnej karty. DIGITAG LR 
jest wyposażony w wewnętrzną antenę, której nie należy modyfikować, jest ona 
fabrycznie dostrojona dla uzyskania najlepszego zasięgu. Czytnik musi być 
montowany pionowo na powierzchni wolnej od metalowych elementów. Przy 
montażu w otoczeniu metalowych powierzchni, czy elementów, zalecany jest 
montaż dodatkowej zewnętrznej anteny (SEA433). Dodatkową antenę należy 
podłączyć do zacisków wewnątrz obudowy czytnika.

Typy DIGITAG-LR
Digitag-LR Odbiornik .......................................................DTRR1434R
Digitag-LR aktywna karta ................................................DTXT5434
Digitag-LR aktywna karta z sensorem ruchur ..................DTXT5434M

Specyfikacja Techniczna Odbiornika
Odbiornik  

Częstotliwość pracy ..............................433,92 Mhz
Zasilanie: ..............................................12-30 VDC
Pobór prądu
w trybie czuwania   ..............................25 mA
w trybie aktywacji .................................60 mA
Zasięg nominalny .................................15m:(uzależniony od warunków)
Wewnętrzna pamięć  ...........................30 kart
Interfejs wyjścia:  .................................Przekaźnik SPCO, typ C
Moc styku przekaźnika          ...............24VA – max 24 Vac: TYLKO dla obwodów SELV
Regulacja 1    ....................................... wysoki/ niski przyrost
Regulacja 2      .....................................10 punktowy trymer
LED                             ..........................1 zielona i 1 czerwona
Antena                .................................. wewnętrzna helikoidalna / zewnętrzne podłączenie 50 Ohm
Czułość .................................................-102dBm
Temperatura pracy................................-10°C  / +70°C

Procedura Instalacji
Odbiornik DigiTag-LR jest przeznaczony do montażu w pobliżu drzwi, szlabanu, bramy, na wysokości 1200 - 1400 mm. Nie zaleca się, 
montażu odbiornika nad drzwiami, ale w miejscu zwykłego czytnika kontroli dostępu. Sposób montażu odbiornika zawsze w pozycji 
pionowej. Odbiornik DigiTag-LR ma antenę wewnętrzną, która wykrywa będące w zasięgu, aktywne nadajniki DigiTag-LR, najskuteczniej z 
przodu i z tyłu urządzenia. Należy unikać montażu czytnika na lub w pobliżu dużych powierzchni metalowych, ponieważ może to 
spowodować niską wydajność odczytu, błędne wykrywanie nadajnika lub operacji nieliniowej. Odbiornik nie może czytać aktywnych tagów 
przez metalowe przedmioty, które będą utrudniały odbiór przez duże gęste przeszkody między odbiornikiem, a tagiem, zatem zawsze 
należy mieć to na uwadze w celu uzyskania optymalnej wydajności odczytu. Połączenia kablowe są dokonywane na zaciskach śrubowych 
na spodzie płyty głównej.

DIGITAG LR – Wersja autonomiczna / przekaźnikowa

Montaż obudowy

1 - Zaznaczyć położenie otworów mocujących przy 
użyciu szablonu do wiercenia w zestawie z odbiornikiem 
(Rys. 2);
2 - Wywiercić otwory mocujące (rys. 3) (otwór o średnicy 
5mm).;
3 – Umieść kołki montażowe (rys. 4);
4 - Połączyć uszczelkę i odbiornik (fig. 5);
5 - Przykręcić odbiornik załączonymi śrubami (rys. 6);
6 - Wykonać podłączenia elektryczne i wymagane 
ustawienia (patrz następny akapit);
7 - Po ustawieniach zamontować obudowę za pomocą 
dostarczonych śrub (rys. 7).

Rys. 2  Rys. 3 Rys. 4

Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7

DTRR1434R

DTXT5434 - DTXT5434M

Aktywna karta / Nadajnik

Częstotliwość pracy                         433,92 Mhz
Modulacja ......................................FSK
R.r.p ................................................5 µW
Zasilanie .........................................3V
Bateria ............................................CR2032



Wskaźniki LED
Odbiornik DigiTag-LR ma 2 diody LED. Czerwona jest zawsze włączona i wskazuje, że 
zasilanie jest podłączone do urządzenia i jest ono gotowe do odczytu i dekodowania 
nadajników. Inna trójkolorowa, świeci kolorem zależnym od stanu. W normalnej pracy 
kolory diody to:

WYŁĄCZONA = Brak wykrytych w zasięgu kart
CZERWONA = karta w zasięgu, ale nie zaprogramowana w pamięci
ZIELONA =  Karta w zasięgu i zaprogramowana w pamięci. Dotyczy również zmiany 
stanu przekaźnika oraz naciśnięcia przycisku wyjścia (jeśli podłączony) 
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Zacisk Typ Opis 
IN - Wejście  0V 
IN + Wejście 12-30 V DC 
C Wyjście Przekaźnik wspólne podłączenie 

NO Wyjście Przekaźnik NO 
NC Wejście Przekaźnik NC 
EX Wejście / Wyjście Wejście na przycisk wyjścia (NO z IN-) 

 

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. W tym okresie, jeżeli 
urządzenie ma awarię z powodu wadliwego elementu, zostanie naprawione lub 
wymienione przez producenta. Gwarancja nie obejmuje plastikowej obudowy. 
Wsparcie techniczne, zostanie przeprowadzone na miejscu u producenta.

Gwarancja
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Maksymalny zasięg odbiornika zależy od warunków środowiskowych, orientacji nadajnika i stanu baterii nadajnika, ale powinien wynieść 
około 15M w trybie dużego wzmocnienia, gdzie  regulator ustawiony jest w pozycji "0". Przy pomocy rozłączenia niewielkiej 2 pinowej 
zworki wybiera się tryb normalnego poziomu wzmocnienia. Dodatkowy regulator może być obracany, aby uzyskać dalsze ograniczenie 
zasięgu. Najniższe ustawienie zakresu byłoby zatem przy ustawieniu na '9' i trybem normalnego przyrostu wybranego na zworce.

Programowanie

Odbiornik może przechowywać do 30 kart w nieulotnej pamięci. Następująca procedura programowania, przeprowadzana jest za pomocą 
dwóch przycisków S1 i S2.

F1. Dodawanie nowej karty / użytkownika do pamięci wewnętrznej:
1. Zbliżyć kartę w pole zasięgu czytnika, czerwona dioda błyska wskazując właściwy typ karty, ale nie będącej jeszcze w pamięci.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk S1, aż czerwona dioda zaświeci się i szybko puścić S1.
3. Po chwili nowa karta zostanie dodana do czytnika i zielona dioda błyśnie 8 razy na potwierdzenie. Nowo dodana karta przełączy 

przekaźnik i zielona dioda zaświeci się.
4. Usuń kartę z pola detekcji.

F2. Zmiana czasu przełączania przekaźnika:
1. Przy braku kart w zasięgu pola detekcji, nacisnąć i przytrzymać S1, aż zielona dioda zaświeci i szybko puścić S1.
2. Każde błyśnięcie zielonej diody oznacza 1 sekundę czasu aktywacji przekaźnika, do 30 sekund maksimum. Naciśnij i przytrzymaj 

S2, po oczekiwanej ilości błyśnięć zielonej diody i 8 błyśnięć na potwierdzenie. Puścić S2.

F3. Ustawienie lub brak ustawienia obowiązującego filtra karty: 
Ta funkcja pozwala aby karta była czytana wyłącznie raz podczas kiedy znajduje się w polu detekcji, reset po 30 sekundach.
1. Przy braku kart w zasięgu pola detekcji, nacisnąć i przytrzymać S1, aż zaświeci się bursztynowa dioda i szybko puścić S1 oraz 
szybko wcisnąć S2. Zielona dioda błyska wskazując ustawienie filtra karty, natomiast czerwona błyskająca dioda skazuje wyłączony filtr. 
Powtórzyć procedurę do przełączania filtra włączony/wyłączony.

F4. Kasowanie wszystkich kart i przywrócenie ustawień fabrycznych.
1. Wcisnąć i trzymać S2 przez 6 błyśnięć bursztynowej diody. Następnie zielona dioda błyśnie 8 razy na potwierdzenie pełnego 
resetu i usunięcie wszystkich kart z pamięci.
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