
A etiqueta TH 382 T é um elemento passivo utilizado para a identifi cação de veículos em 
sistemas de controle de acesso Intelbras.

Para verifi car a compatibilidade com sistemas de outros fabricantes, consulte o canal de atendimento Intelbras. Para 
verifi car a compatibilidade com veículos, consulte a lista na página Downloads do site intelbras.com.br.

Controle de acesso
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Características

 » Etiqueta complementar ao leitor LE 150 EP UHF

Frequência 860 ~ 960 MHz

Modo de trabalho Passivo

Material PET

Distância de operação Até 6 metros

Temperatura de operação -10 °C ~ 60 °C

Dimensões (L × A) 75 × 25 mm

Especifi cações técnicas
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TH 382 T Etiqueta  RFID UHF

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Instalação

O leitor pode ser instalado em qualquer posição destacada na imagem abaixo. Para cada opção de posicionamento, uma forma de 
colagem da tag no vidro do veículo é recomendada.

Para facilitar a instalação da tag, utilize uma fita autocolante temporária para posicioná-la nos locais informados a seguir, 
encontrando a posição de melhor leitura para o cenário. Após a verificação, cole-a definitivamente de acordo com a recomendação.

Recomendação: cole a etiqueta no vidro com uma distância aproximada de 15 cm do teto.

Cuidados e segurança

 »  Antes de colar a etiqueta (tag) certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. Sugerimos a limpeza com álcool.

 »  Cole-a na horizontal. A etiqueta não funciona se colada em outra posição.

 »  Não dobre e nem use objetos para fixá-la.

 »  Não retire após colar. Uma vez colada, a retirada inutiliza a etiqueta.

 »  Não é recomendada a colagem sobre películas veiculares, pois impedem o funcionamento correto da tag.

 »  Não funciona em veículos com vidro blindado.

 »  Própria para uso interno.


