Manual do usuário
TH 3020 UHF

TH 3020 UHF
Tag veicular UHF 915 MHz
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.
A Tag TH 3020 UHF é um elemento passivo utilizado para a identificação de carros
e motos no sistema de controle de acesso.

Cuidados e segurança
»» Antes de colar a Tag veicular certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. Sugerimos a limpeza com álcool 92,8 ° INPM.
»» Própria para uso externo, com IP 65.
»» Se houver vagas de estacionamento próximas ao local de instalação das antenas, distância frontal deve ser superior a 10 m,
porém, mesmo lateralmente poderá haver aberturas indesejadas, orientados a realização de testes no cenário para validar.
Caso contrário, podendo ocasionar abertura indevida do portão.
»» Melhor utilizados em portões ou cancelas, com recuo em relação à calçada de pelo menos 5 m, veículos sempre alinhados, passagem de apenas 1 carro por vez, largura do vão de passagem não superior a 3 m, sentido único (entrada
separada da saída).


Portão

Leitora

3m



5m
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1. Especificações técnicas
Frequência
Modo de trabalho
Material
Distância de operação
Temperatura de operação
Dimensões (L × A × P)

860 ~ 960 MHz
Passivo
Plástico ABS
Até 6 m
-10 °C ~ 60 °C
135 × 22 × 13 mm

2. Produto

Vista frontal Tag TH 3020 UHF

3. Características
A Tag TH 3020 UHF possui na parte traseira do papel, que será descartado depois, uma ID com 6 dígitos hexadecimais
para ser usado no sistema de controle de acesso em 26 bits. Para usar esse valor impresso o software e o leitor devem
estar configurados para 26 bits.
26 bits hexadecimal

Vista traseira Tag TH 3020 UHF
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4. Instalação
A fim de 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.
Para colagem em carros, sugere-se a colagem da Tag TH 3020 UHF na grade externa ou no para-choque, aproximando-o
ao máximo do ponto de instalação do leitor veicular responsável pela captura do ID da Tag.

Para colagem em motos, sugere-se a colagem da Tag TH 3020 UHF no quadro da moto quando exposto (ver imagem
Posição para colar a Tag 1) ou carenagem com superfície plana na parte frontal da moto (ver imagem Posição para colar
a Tag 2), aproximando a Tag TH 3020 UHF ao máximo do ponto de instalação do leitor veicular responsável pela captura
do ID da Tag.

Posição para colar a Tag 1

Posição para colar a Tag 2
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Termo de garantia
Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:
Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo:

					

Nº de série:

Revendedor:
1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura
venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de
garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota
fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação,
e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

Para mais informações acerca das condições de garantia do produto, consulte o site intelbras.com.br ou contate o Suporte.
O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.
Todas as imagens deste manual são ilustrativas.
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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
Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.18
Origem: China

