
-TRرقمطراز)،RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئوحدةتُعد
خللالستخداممصممةمدمجةوحدة،001-44 قصيرةلقراءةمضيفجهازدا

حلقي،وهوائيراديو،وحدةمنالوحدةتتكون).HF(الترددعاليةللعالماتالمدى
جهة حيزفيالمضيف)UART(العامالمتزامنغيروالمستقبلبالمرسلخاصةووا
حد x مم40يساويوا x مم40  مم.6.5

شكل ستخدامالهويةتحديدقارئ1ال -TRرقمطراز)،RFID(الراديوموجاتبا
001-44

شكل ستقبلبالمرسلالخاصةالواجهةتوصيالت2ال العامالمتزامنغيروالم
)UART(المضيف

)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئمواصفات

المواصفاتالطاقة

ستمرتيارفولت3.3الدخلجهد %5±م

أمبيرميجا120اإلمدادتيار

المواصفاتالكهرباء

شغيلعمليةحرارةدرجة درجة32(مئويةدرجة35إلىمئويةدرجة0الت
فهرنهايت)درجة95إلىفهرنهايت

درجة4(-مئويةدرجة85إلىمئويةدرجة20-التخزينحرارةدرجة
فهرنهايت)درجة185إلىفهرنهايت

المواصفات)RF(الراديوتردد

شغيلتردد  ميغاهرتز13.56الراديوبترددالخاصالت

 ميغاواط200الراديو بترددالخاصةالمخرجقدرة

الخارجيالهوائي
(RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئوحدةتهيئةتمت TR-001-
خلي.حلقيهوائيالستخدام)15043544رقم(جزء44 ستخدامعنددا هوائيا

ستخدم)،15068220رقم(جزءخارجيمرنحلقي الهويةتحديدقارئوحدةا
(RFID(الراديوموجاتباستخدام TR-001-4415067940رقم(جزء.(

(RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئوحدةتهيئةتمت TR-001-
الحلقيالهوائيلتوصيلصغيرمحوريموصلمع)15067940رقم(جزء44

خلي.الحلقيالهوائيوتجاوز)15068220رقم(جزءالخارجيالمرن الدا
تحديدقارئبوحدةالخاصJ1بـالحلقيبالهوائيالخاصالمحوريالكابلوصل
). RFID(الراديوموجاتباستخدامالهوية

شكل ستخدامالهويةتحديدقارئوحدة3ال -TRرقم)RFID(الراديوموجاتبا
الخارجيالمرنالهوائيمع001-44

)FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةلقواعداالمتثال
عدمن15رقمالجزءمعالجهازهذايتوافق ).FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةقوا
التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضع

خلحدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزال1 ضار.تدا

خلأيالجهازهذايقبلأنيجب2 ستقباله،يتمتدا خلذلكفيبماا قدالذيالتدا
بها.مرغوبغيرتشغيلعمليةيسبب

تنبيه
حةًمعتمدةغيرالوحدةهذهعلىتعديالتأوتغييراتأي الطرفجانبمنصرا

الجهاز.بتشغيلالمتعلقةالمستخدمسلطةتلغيقدالتوافقعنالمسؤول

مالحظة
ختبارتم وذلكأ،الفئةمنالرقميالجهازحدودمعتوافقهوتبينالجهازهذاا

عدمن15رقمللجزءطبقًا وضعتموقد).FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةقوا
خلمنمقبولةحمايةلتوفيرالحدودهذه بيئةفيالجهازتشغيلعندالضارالتدا

ستخدم تجاريًا.فيهايُ
فيلذامنه،تشعأنويمكنويستخدمها،السلكي،ترددطاقةالجهازهذايولد
ستخدامهتركيبهعدمحالة جهزةلدليلوفقًاوا حدوثفييتسببقدالقياس،أ
خل جهزةمعضارتدا هذاتشغيليتسببأنالمرجحومنالالسلكية.االتصالأ
خلحدوثفيسكنيةمنطقةفيالجهاز قياماألمريتطلبووقتهاضار،تدا

خلهذابتصحيحالمستخدمين الخاصة.نفقاتهمعلىالتدا

شخيصفيلالستخدام فقطالمختبريالت
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تعملأنأوالمكانفيذلكاإلرساللجهازالمستخدمةالهوائياتتتشاركأاليجب
جهزةأوهوائياتمعباالشتراك خرى.إرسالأ أ

المضيفالجهازعلىعالمةوضع
التركيبعندظاهرًا)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئيكنلمإذا
حدالمضيفالجهازيتضمنأنيجبالمضيف،الجهازفي الخارجيةالملصقاتأ

التالية:
uاإلرسال:جهازبوحدةالخاصالفيدراليةاالتصاالتهيئةمعرفعلىتحتوي

ZWF-TR00144

uالفيدرالية:االتصاالتهيئةمعرفعلىتحتويZWF-TR00144

الكنديةالصناعةمتطلباتمعالتوافق
للمعداتالكنديةاللوائحمتطلباتجميعمعيتوافق(أ)الفئةمنالرقميالجهازهذا

خل.المسببة للتدا
المعياريةبالمواصفاتالمتعلقةالكنديةالصناعةمعاييرمعالجهازهذايتوافق

التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضعالترخيص.منالمعفاة)RSS(الالسلكية

خل.حدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزال1 تدا

خل،أيالجهازهذايقبلأنيجب2 خلذلكفيبماتدا عمليةيسببقدالذيالتدا
للجهاز.مرغوبةغير

باستخدامفقطذلكالالسلكياإلرسالجهازتشغيليتمالكندية،الصناعةللوائحوفقًا
الكنديةالصناعةقِبلمنمعتمدأدنى)(أوأقصىوكسبمميزةعالمةذيهوائي
اإلرسال.لجهاز
خللتقليل يتمأنأيضًايجباآلخرين،للمستخدمينحدوثهالمحتملالالسلكيالتدا
ختيار اإلشعاعلطاقةالمكافئةالقيمةأهميةتقتصرحيثوكسبهالهوائينوعا

الناجحة.االتصاالتحدوثفي.)e.i.r.p(اتجاهيًاالمتجانس
عتمادتم ‐9859Aالكندية:الصناعة(معرفذلكالالسلكياإلرسالجهازا

TR00144(سطة الهوائيأنواعباستخدامتشغيلهيتملكيالكنديةالصناعةبوا
نوعلكلالمطلوبةالهوائيومقاومةبهالمسموحاألقصىالكسبمعأدناهالمدرجة
ستخدامتمامًايُمنعمبين.هوائي والتيالقائمة،هذهفيالمدرجةغيرالهوائيأنواعا
الجهاز.هذامعالنوع،لذلكالمبيناألقصىالكسبمنأكبركسبًاتمتلك

بالمنتجالخاصةوالتنظيماالمتثالبيانات

للمطابقةالمبسطاإلعالن
,Illuminaشركةتقر Inc.الهويةتحديدقارئوحدةبأناإلعالنهذابموجب

التوجيهاتمعتمتثلTR-001-44رقمطراز)،RFID(الراديوموجاتباستخدام
التالية:

u2014/30[الكهرومغناطيسيالتوافقتوجيه/EU[

u2014/35[المنخفضالجهدتوجيه/EU[

u2014/53[الالسلكيةاألجهزةتوجيه/EU[

العنوانخاللمناألوروبيباالتحادالخاصةالمطابقةإلقراراتالكاملالنصيتوفر
.support.illumina.com/certificates.htmlاإلنترنت:عبرالتالي

الراديوموجاتلتردداإلنسانتعرض
السكانلعامة)MPE(بهالمسموحللتعرضالقصوىالحدودمعيتوافقالجهازهذا
رقمجدول1.1310§الفيدراليةاللوائحقانونمن47العنوانتحتذُكرلماوفقًا
1.

)EMFs(الكهرومغناطيسيةللمجاالتاإلنسانتعرضحدودمعيتوافقالجهازهذا
فيوالمستخدمةهرتز،جيجا10إلىهرتز0منترددنطاقفيتعملالتيلألجهزة

EN(مهنية.أووظيفيةبيئةفي)RFID(الراديوموجاتترددتعريفنظام
.)4.0األقسام50364:2010

الفلبيندولةامتثال

البرازيلدولةامتثال
Conformidade ANATEL:

Este equipamento foi testado e está em conformidade com
as resoluções da ANATEL 442e 506.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contrainterferência prejudicial,

mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.

كوريادولةامتثال
MSIP-CRM-ILM-TR-001-44

).A(فئةالمهنيلالستخدامجهاز
ا سيالتوافقلمتطلباتوفقً ستخدم)،EMC(الكهرومغناطي الجهازا
فقط.المهنيةالبيئاتوفيبحذر

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성
이 있음

شغيلأثناءتداخلحدوثالمرجحمن الجهاز.ت

Españoles advertencia-Mexico

Conformidad con Instituto Federal de Telecommunicaciones

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones:

1Es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial.

2Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su

operación no deseada.

Certificado De Homologacion: IFETEL No.: RCPILEX 13-
2029

صربياجمهوريةRATELامتثال

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةامتثال
uاالتصاالت:تنظيمبهيئةالخاصالمسجلالرقمER0117765/13

uالبائع:رقمDA0075306/11

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل )RFID(الراديوموجاتبا
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注意تايواندولة！امتثال

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號
或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特

性及功能。
第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；
經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得

繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波
輻射性電機設備之干擾。

本模組於取得認證後，將依規定於模組本體標示審驗合格標
籤，並要求平台廠商於平台上標示。

本器材屬於模組認證, 可適用於各種平台。

االستخداماحتياطات
ستخدامقبلالتاليةاالحتياطاتاقرأ الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئا
)RFID(ستخداموقبل ناتجوقصورخللحدوثلتجنبباالحتياطاتالتزمالبطاقة.ا

االستخدام.سوءعن
uستخدامتجنب رئا تباستخدامالهويةتحديدقا في)RFID(الراديوموجا

توجود باستخدامالهويةتحديدقارئيوفر—قويةكهرومغناطيسيةموجا
موجةباستخدامالعالمةأوللبطاقةالطاقة)RFID(الراديوموجات

موجاتوجوديؤثرالعالمة.أوبالبطاقةلالتصالكهرومغناطيسية
موجاتباستخدامالهويةتحديدقارئبيناالتصالعلىقويةكهرومغناطيسية

عدمأومنخفضةدخولمنطقةيسببمماالعالمة،أووالبطاقة)RFID(الراديو
ختبرالبطاقة.إلىالوصولعلىالقدرة موجاتباستخدامالهويةتحديدقارئا
التركيبموقعبيئةفيالحقيقيالطاقةمصدرباستخداموذلك)RFID(الراديو

االستخدام.قبل
uجهزةبإبقاءقم ضبطأ تتأثرتقدتكونأنيمكنالتيال بالموجا

رئعنبعيدةًالكهرومغناطيسية تباستخدامالهويةتحديدقا موجا
منباستمراركهرومغناطيسيةموجةانبعاثبسببوذلك—)RFID(الراديو
بحواليتقدروالتي)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئ

جهزةوضعيتسببأنويمكنهرتز،ميجا13.56 تكونأنيمكنالتيالضبطأ
أوخللحدوثفيالقارئمنبالقربالكهرومغناطيسيةبالموجاتتأثرتقد

جهزةبإبقاءقمالقارئ،تشغيلعنداألجهزة.فيقصور عنبعيدةالضبطأ
وضعيجبكانإذا).RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئ
جهزة الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئمنبالقربتلكالضبطأ

)RFID،(جهزةبتغطيةفقم ختبرمعدنيغطاءباستخدامالضبطأ األجهزةوا
تأثير.أيحدوثمنللتحقق

uستخدامتجنب جهزةا تباستخدامالهويةتحديدقراءةأ الراديوموجا
)RFID(الهويةتحديدقارئيوفر—البعضبعضهامنبالقربالمتعددة

موجةباستخدامالعالمةأوللبطاقةالطاقة)RFID(الراديوموجاتباستخدام
موجةباستمرارمنهوينبعثالعالمةأوبالبطاقةلالتصالكهرومغناطيسية

ستخداميتسببهرتز.ميجا13.56بحواليتقدركهرومغناطيسية جهزةا أ
خل،حدوثفيالبعضبعضهامنبالقربمتعددةقراءة بيناالتصالوقطعتدا
البطاقة.إلىالوصولومنعوالقارئ،البطاقة

السالمةمعلومات
االتصاالتبهيئةالخاصةالراديولموجاتالتعرضبإرشاداتاالمتثالعلىللحفاظ

اإلشعاعجهازبين سم20عنتقلالمسافةعلىوشغلهالجهازثبتالفيدرالية،
وجسمك.
غيرالمرفقاتأوالتعديل،أوللهوائي،يمكنالمتوفر.الهوائيمعفقطاالستخدام
االتصاالتهيئةلوائحوانتهاكاإلرسالجهازتلففيالتسبببهاالمصرح
).FCC(الفيدرالية

المراجعةتاريخ

ستند التغييروصفالتاريخم

ستند رقمم
1000000030332

02إصدار

أبریل
2020

بعداألوروبياالتحادمنالمعتمدالممثلعنوان
التحديث.
التحديث.بعداألستراليةالراعيةالجهةعنوان

ستند رقمم
1000000030332

01إصدار

أغسطس
2018

التنظيميةالعالمات

ستند رقمم
1000000030332

00إصدار

نوفمبر
2017

األولي.اإلصدار

التجاريةوالعالماتوالنشرالطبعحقوق
حقوق الطبع والن شر © لعام2021  لصالح شركةIllumina, Inc ، جمیع الحقوق محفوظة.

شركةملكهيالتجاريةالعالماتجميع ,Illuminaل Inc.علىللحصولالمعنيين.أصحابهاأو
راجعالتجارية،العالماتحولمحددةمعلومات

www.illumina.com/company/legal.html.

االتصالمعلومات

Il lumina

5200Illumina Way

San Diego, California
92122 U.S.A.

+1.800.809.ILMN (4566(

(خارج1.858.202.4566+
شمالية)أمريكا ال

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Illumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

هولندا

راعيةالجهة األستراليةال
Il lumina Australia Pty Ltd

Nursing Association
Building

Level 3, 535 Elizabeth
Street

Melbourne, VIC 3000

ستراليا أ

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل )RFID(الراديوموجاتبا
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رقم ستند م
1000000030332

إصدار03 

أغ سطس
2021

عنوان الممثل المعتمد من االتحاد األوروبي بعد 
التحدیث.

http://www.illumina.com/company/legal.html
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