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PROX2PLUS 
cititor de carduri de proximitate pe frecvenţa de 125KHz 

 
 
   CARACTERISTICI FUNCŢIONALE 
 

- asigură accesul controlat în spaţiile protejate de sistem; 
- asigură înregistrarea datei si a orei intrării/ieşirii  în/din spaţiul protejat; 
- permite adăugarea/ştergerea de carduri din memoria internă, prin intermediul 
aplicaţiei software de la PC (SecureProx); 
- memorie de 1500 de carduri (la cerere poate fi până la 3000 de carduri); 
- memorie de 1500 de evenimente (la cerere poate fi până la 3000 de evenimente); 
- comandă o yală electromagnetica pe o durată de timp între 1...9 secunde; 
- are o interfaţă serială RS 485; 
- are implementat un protocol de tip MASTER-SLAVE; 
- se conectează la un PC prin intermediul Modulului RS232/RS485 PROX; 
- se alimentează la 12VCC; 
- curent maxim absorbit 300mA; 
- temperatură de funcţionare -30C°...+85C°. 
 

 Cititorul se conectează la o sursă de alimentare şi la magistrala RS485.  
 Conexiunile se fac ca în fig.1. 
 

 
 
 

Fig. 1 Conectarea cititoarelor de proximitate PROX2PLUS 



SC RESEL SRL                                  PROX2PLUS caracteristici funcţionale, conexiuni 

 3 

 
Tabel de conexiuni 
 

Nr.crt. 
Culoare 
cablu 

Semnificaţie electrică Observaţii 

1 Portocaliu 12Volti poate fi între 9V-14V 

2 Verde GND (0V – masa)  

3 
Portocaliu-

alb 
Comanda Yala 

nu se conectează direct 
la yala electromagnetica 

4 Verde-alb Intrare buton 
Permite conectarea unui 

buton de acţionare a 
yalei 

5 Albastru B De la cititorul anterior 

6 Albastru-alb A De la cititorul anterior 

7 Maro B Spre cititorul următor 

8 Maro Alb A Spre cititorul următor 

 
 Atenţie: Comanda Yala (Portocaliu-alb) reprezintă un colector in gol al unui 
tranzistor NPN, curentul maxim fiind de 100mA. Nu trebuie conectat niciodată direct la 
o yală electromagnetică. 

Magistrala de comunicaţie RS485 constă într-un cablu ecranat cu 2 fire răsucite. 
Poate fi folosită o pereche de fire din cele 4 perechi ale unui cablu FTP. Firele nu 
trebuie să fie dublate (se foloseşte o singură pereche). Ecranul cablului trebuie 
conectat la împământare.  
 
Observaţii:  

1. Pentru ca distanţa de citire a cardurilor de proximitate să fie optimă (50-70 
mm) trebuie ca suprafaţa pe care sunt montate cititoarele să nu fie metalică.  

2. Distanţa minimă dintre două cititoare de proximitate trebuie să fie de minim 
35 cm. 
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

 
Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat. 
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări şi 
scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, 
nu încercaţi să efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal 
calificat de service. 
Păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi asiguraţi-vă o bună iluminare a 
acestuia. Dezordinea, mizeria şi proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de 
producere a accidentelor. 
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea 
substanţelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care 
pot aprinde aceste substanţe. 
Ţineţi copiii şi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi echipamentul. Dacă 
vă este distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra uneltelor electrice. 
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi, 
radiatoare etc. Riscul de electrocutare creşte în cazul în care corpul dumneavoastră 
este în contact cu pământul. 
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creşte în mod 
substanţial riscul de electrocutare. 
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru lucrul la 
exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau 
scurt-circuit. 
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa 
drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie poate 
conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur. 
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari de 
protecţie, măşti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecţie, căşti 
pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condiţiile de lucru, 
diminuează atât numărul, cât şi gravitatea eventualelor accidente de muncă. 
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la 
priza de alimentare şi dacă priza sau ştecherul nu prezintă defecţiuni. 
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare scoateţi 
echipamentele de sub tensiunea electrică. 


