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Introdução 
Antes de utilizar o sistema, primeiro que tudo, forneça aos utilizadores uma introdução de 

como funciona um sistema de identificação de radiofrequência. Um sistema de 

radiofrequência básico consiste em 3 partes: um transponder (ou etiqueta eletrónica), um 

leitor RFID e uma antena. 

 

Princípio de Funcionamento 

Depois dos transponders autorizados e configurados no sistema entrarem no campo 

magnético gerado pela antena, os mesmos recebem um sinal de radiofrequência do leitor. 

Neste momento a energia gerada por indução magnética dentro do transponder permite 

enviar ao leitor a informação armazenada no chip do transponder (etiqueta passiva) ou então 

ativamente enviar um sinal de determinada frequência (etiqueta ativa ou iniciativa). 

A seguir à informação ser lida e descodificada, o leitor envia um sinal para o sistema de 

controlo de cliente que vai processar os dados relevantes. 

A função básica do leitor é providenciar uma forma dos dados serem transmitidos entre os 

transponders e o sistema de controlo principal. 

 

 

O sistema de identificação de radiofrequência usa das tecnologias de programação mais 

avançadas no presente momento. Os transponders de etiqueta passiva resolvem os problemas 

de identificação a longa distância e a grande velocidade.  

O leitor dispõe de uma porta Wiegand, uma de ligação RS-485 e outra RS-232. Várias formas 

de conetividade facilitam a ligação a outros dispositivos/controladores. 

Este produto foi desenvolvido tendo em conta o cumprimento dos padrões mais ecológicos de 

emissão de ondas eletromagnéticas. 

 

O produto VVERDE10 caracteriza-se por ter uma excecional capacidade de integração em 

diversos espaços e tem muito potencial de expansão devido às suas características modulares. 

É um dispositivo capaz de funcionar em situações exigentes como as que permitem passagens 

a grande velocidade sem que isso comprometa a precisão de leitura. O sistema está dotado de 

filtros contra interferências, filtros estes que permitem aumentar a performance, segurança e 

estabilidade de funcionamento. 
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Aplicações 
A aplicação de sistemas de identificação por radiofrequência como o VVERDE10 pode ser feita 

nas mais diversas situações: 

Logística e Gestão de Armazéns: gestão de armazenamento; fluxo de bens, correio, parcelas, 

transporte de bagagens e outras gestões móveis. 

Parqueamento Inteligente: gestão de parqueamentos automóveis e cobranças automatizadas.  

Gestão de linha de produção: controle regular dos processos de produção. 

Portagens de Vias Automóveis: otimização de circulação automóvel usando o sistema de 

cobrança automática por passagem, nos pórticos. 

Controle de Acessos: gestão de controlo de acessos de pessoal e veículos (entrada e saída). 

Deteção de Segurança de Produtos: use a memória nos transponders para criar funções de 

proteção e identificar a autenticidade dos produtos. 

Gestão de Animais: colocar transponders nos locais identificadores dos animais pode fornecer 

informações úteis. 

Inspeção de bens: departamentos de segurança podem usar o sistema para fazer inspeção 

móvel em qualquer momento e em qualquer lado. 

Outras possíveis áreas: gestão de clubes, livrarias/bibliotecas, escolas, gestão de consumo, 

gestão de pontualidade e assiduidade, gestão de restaurantes, piscinas, etc. 

 

 

Características Gerais 
O sistema VVERDE10 trabalha nas bandas de frequência ISM (frequência de Indústria, Ciência e 

Medicina – 902 a 928MHZ), permite ler e escrever em alta velocidade múltiplas etiquetas e 

alterna automaticamente a frequência de funcionamento. 

Funções principais: 

1- Leitura: para além da leitura das etiquetas do transponder (ID), também pode ler os 

dados armazenados em memória; permite fazer a leitura em diversos transponders ao 

mesmo tempo. 

2- Escrita: permite escrever dados na memória do transponder, específica para esse fim. 

3- Função de bloqueio: define um bloqueio na memória de dados do transponder para 

impedir que a informação seja alterada. 

4- Consulta de bloqueio: consulta da área de memória de armazenamento bloqueada. 

5- Ligação standard ao PC para comunicação de dados que permite o desenvolvimento 

de novas aplicações de software. 
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Instalação do Leitor/Antena 
Algumas regras para escolher a localização de instalação do VVERDE10:  

- deve assegurar que os veículos que passam com alguma velocidade na área de leitura o 

façam durante pelo menos durante 20ms (milissegundos); o sistema de controlo deve ser 

configurado tendo em conta o tempo para operação de barreiras de passagem; 

- entre a antena e os transponders não deve haver qualquer objeto metálico a dificultar a 

leitura dos mesmos; 

- a distância de ligação entre o leitor e a antena deve ser o mais pequena possível (para 

leitores multicanal a distância máxima de cabo não deve ultrapassar os 7 metros); 

- a distância entre o leitor e o equipamento de controlo (ou computador) deve ser o mais 

próximo possível e deve ser sempre usado cabo blindado compatível; 

 

A forma de instalação local deve ser sempre determinada pelas condições inerentes ao local 

envolvente. Damos um exemplo de um parque de estacionamento, para ilustrar: 

(1) Primeira forma de instalação: local de entrada e saída na mesma faixa de rodagem, 

barreiras instaladas nas bermas de cada sentido de circulação, veículos circulam a menos de 

20km/h. 

Nessas circunstâncias a antena/leitor deverá ficar na berma perto da barreira automatizada e 

montada a 2,2m de altura. As espiras de chão que ativam a leitura deverão ficar no máximo a 7 

metros (linha reta) da antena/leitor. 

O ângulo de montagem dos leitores deve ser sempre baseado no princípio de propagação das 

ondas eletromagnéticas (conforme imagem). 
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(2) Segunda forma de instalação: local de entrada e saída separados por uma ilha, as 

barreiras estão instaladas na ilha, veículos circulam a menos de 10km/h na zona de leitura. 

Nessa situação a antena/leitor deverá ficar na ilha junto ao mecanismo de controlo por 

barreira e montada a 2,2m de altura. 

As espiras de chão deverão ficar no máximo a 8 metros (linha reta) da antena/leitor. 

O ângulo de montagem dos leitores deve ser sempre baseado no princípio de propagação das 

ondas eletromagnéticas (conforme imagem). 

 

 
 

 

 

Instalação dos Transponders 

A localização de instalação dos transponders nos veículos automóveis deverá ser feita na parte 

frontal dos mesmos, nomeadamente no para-brisas, conforme a Fig.3. A instalação deste 

dispositivo nunca deverá ser feita obstruindo a linha de vista do condutor do veículo. 

 

A melhor posição dos transponders em carros pequenos (ligeiros) é, de acordo com a Fig.3,  na 

localização B (logo por cima do retrovisor interior). 

A melhor posição dos transponders em carros grandes (pesados) é, de acordo com a Fig.3, na 

localização F. 

 

Um posicionamento específico ou diferente do transponder será sempre baseado na 

localização de instalação do leitor/antena. Se o leitor/antena estiver localizado do lado 

esquerdo, o transponder poderá ser colocado na posição A (veículo ligeiro) ou E (veículo 

pesado). Se o leitor/antena estiver localizado do lado direito, o transponder poderá ser 

colocado na posição C (veículo ligeiro) ou D (veículo pesado). 
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Conteúdo da embalagem  
1 Antena/Leitor UHF  

1 Suporte de Fixação 

1 Transformador 12V 2A 

1 Cabo Série RS-232 M-F 

1 CD de Software 

1 Manual de Instruções em Português 

 

 

 

 

 

Diagrama de ligações 

Vermelho DC +12V Alimentação  C.C. +12V  

Preto (unido ao vermelho) GND Massa/Polo Negativo 

Castanho A+ Ligação A+ para RS-485 

Laranja B-  Ligação B- para RS-485 

Amarelo DATA 0 Ligação Wiegand 0 

Verde DATA 1 Ligação Wiegand 1 

Azul T+ Gatilho T+ 

Preto T- Gatilho T- 

Roxo RXD Ligação RXD para RS-232 

Branco TXD Ligação TXD para RS-232 

Preto (soldado na ficha RS-232) GND Massa/Polo Negativo  
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Modelos de Transponder Disponíveis (UHF 915Mhz) 
 

Rígidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Transponder Adesivo                  Transponder em Cartão tipo Multibanco 

     (138mm x 30mm)            (85mm x 54mm) 

 

 

 

Flexíveis 

 

 

 
Transponder Adesivo Transparente 

      (145mm x 10mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transponder Adesivo Branco 

              (85mm x 54mm) 
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Características Técnicas 
Alimentação: DC12V 

Dimensões: 450 x 450 x 55mm 

Conetividade de Dados: Interface Wiegand, Interface RS-232, Interface RS-485 

Cabo Transformador: 1,1m 

Cabo RS-232: 1,3m 

Alcance da Leitura: máximo de 10m 

Frequência de Leitura/Escrita: 902 – 928MHZ 

Distância máxima recomendada às espiras de chão: 8m 

Tempo necessário para Leitura: 20ms 

Temperatura de Funcionamento: -35°C a +75°C 

 

 

 

 

 

 

Notas 

 O VVERDE10, para que funcione corretamente, deve ser ligado a um equipamento de 

controle (que pode ser um PC) e às espiras de chão para que seja corretamente 

ativado quando é necessário.  

 O sistema pode ser devidamente configurado através da ligação de dados.  

 Os transponders têm primeiro de ser memorizados no sistema para ser atribuído 

posteriormente o funcionamento que se pretenda. 

 O VVERDE10 por norma liga-se ao controlador ou computador via ligação RS-232 para 

haver troca de dados. As operações permitidas pelo software fornecido são o simples 

controlo de acessos e a leitura/escrita de informação na área de memória de utilizador 

dos transponders. Para outras funcionalidades, não permitidas pelo software 

fornecido, é disponibilizado um kit de desenvolvimento de software (SDK) em inglês 

com os ficheiros e instruções necessários para os programadores desenvolverem 

software por medida. 

 Em condições de temperatura atmosférica muito baixa permita que o dispositivo, 

depois de ligado, fique durante 15min. sem ser usado para que a temperatura dos 

componentes eletrónicos suba e se garanta assim o normal funcionamento do 

sistema. 

 Quando a antena/leitor está a ler e escrever nos transponders, emite energia sob a 

forma de micro-ondas. De acordo com as limitações legais para esse efeito e por 

razões de segurança, durante o funcionamento deste produto as pessoas não devem 

estar mais próximas que 30cm da antena/leitor. 
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Resolução de Problemas 

Problema/Situação Possível Causa Solução 

Quando ligado à corrente o 
leitor não consegue ler os 

transponders normalmente 

Fonte de alimentação pode 
estar com problemas 

Verifique o estado da fonte 
de alimentação 

Não existe nenhum 
transponder dentro da área 

de leitura 

Coloque/Passe o transponder 
dentro da área de leitura 

O transponder utilizado está 
danificado 

Troque o transponder por um 
novo 

A direção de polarização do 
transponder é diferente da 

antena/leitor 
Rode o transponder 90° 

A distância entre o 
transponder e o leitor é 

muito grande 

Aproxime o transponder do 
leitor a menos do que 10m 

de distância 

O leitor está mal 
parametrizado 

Configure o leitor usando a 
aplicação fornecida no CD 

 

Leitor não comunica com o 
PC normalmente 

Fonte de alimentação do 
leitor pode estar com 

problemas 

Verifique o estado da fonte 
de alimentação 

Existe má conexão entre o PC 
controlador e o leitor 

Verifique o cabo de ligação 
do interface de dados ao PC 

As definições da porta série 
do computador estão mal 

feitas 

Defina corretamente o nº da 
porta série usada e 

configure-a com os valores 
por defeito 

A leitura é tentada a curta 
distância e mesmo assim não 

é conseguida 

Definições de potência da 
antena/leitor estão 

incorretas 

Com a aplicação fornecida no 
CD ajuste a potência do leitor 

para 140 

A direção de polarização do 
transponder é diferente da 

antena/leitor 

Rode o transponder 90° e 
experimente novamente 

O transponder utilizado está 
danificado 

Troque o transponder por um 
novo 
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TABELA DE AJUSTE/CONVERSÃO DE FREQUÊNCIAS 

NO SOFTWARE DA ANTENA 
 

OPÇÃO NO 
SOFTWARE 

FREQUÊNCIA TEÓRICA 
NO SOFTWARE (MHz) 

FREQUÊNCIA REAL 
MEDIDA (MHz) 

1 902,5 864,5 

2 903 865 

3 903,5 865,5 

4 904 866 

5 904,5 866,5 

6 905 867 

7 905,5 867,5 

8 906 868 

9 906,5 868,5 

10 907 869 

11 907,5 869,5 

12 908 870 

13 908,5 870,5 

14 909 871 

15 909,5 871,5 

16 910 872 

17 910,5 872,5 

18 911 873 

19 911,5 873,5 

20 912 874 

21 912,5 874,5 

22 913 875 

23 913,5 875,5 

24 914 876 

25 914,5 876,5 

26 915 877 

27 915,5 877,5 

28 916 878 

29 916,5 878,5 

30 917 879 

31 917,5 879,5 

32 918 880 

33 918,5 880,5 

34 919 881 

35 919,5 881,5 

36 920 882 

37 920,5 882,5 

38 921 883 

39 921,5 883,5 

40 922 884 

41 922,5 884,5 

42 923 885 

43 923,5 885,5 

44 924 886 

45 924,5 886,5 

46 925 887 

47 925,5 887,5 

48 926 888 

49 926,5 888,5 

50 927 889 
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