
-TRرقمطراز)،RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئوحدةتُعد
دمجةوحدة،001-44 صممةمُ خللالستخداممُ قصيرةلقراءةمضيفجهازدا

وهوائيالراديو،وحدةعلىالوحدةتحتوي).HF(الترددعاليةللبطاقاتالمدى
جهةحلقي، حيزفي)UART(العامالمتزامنغيروالمستقبلللمرسلالمضيفووا
حد  ملم.6.5× ملم40× ملم40يساويوا

شكل  ستخدامالهويةتحديدقارئ1ال رقمطراز)،RFID(الراديوموجاتبا
TR-001-44

شكل  ستقبلبالمرسلالخاصةالواجهةتوصيالت2ال العامالمتزامنغيروالم
)UART(للمضيف

)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئمواصفات

المواصفاتالطاقة

ستمرتيارفولت3.3الدخلجهد %5±م

أمبيرمللي120اإلمدادتيار

المواصفاتالكهرباء

شغيلعمليةحرارةدرجة 32(منمئويةدرجة35إلىمئويةدرجة0منالت
فهرنهايت)درجة95إلىفهرنهايتدرجة

-(منمئويةدرجة85إلىمئويةدرجة20-منالتخزينحرارةدرجة
فهرنهايت)درجة185إلىفهرنهايتدرجة4

المواصفات)RF(الراديوتردد

شغيلتردد هرتز ميجا13.56الراديوبترددالخاصالت

 ميجاوات200الراديوالخاصة بترددالمخرجقدرة

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

ستخدم)،20035415أو15068220رقم(جزءخارجيمرنحلقي قارئوحدةا
(RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديد TR-001-44رقم(جزء

15067940.(

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

خلي.الحلقيالهوائيوتجاوزخارجي الدا
قارئبوحدةالخاصJ1بـالحلقيبالهوائيالخاصالمحوريالكابلبتوصيلقم

).RFID(الراديو موجاتباستخدامالهويةتحديد

الهوائي:تهيئةعمليات

ستخدامالهويةتحديدقارئوحدة با
رقم) طرازRFID(الراديوموجات

TR-001-44

كبلطولالهوائي
الهوائي

رقم:كتالوج

الحلقيالهوائي15043544
الداخلي

15043544ينطبقال

15067940ملم150679401506822100
15068220

15067940ملم1506794015068220360
20035415

شكل  ستخدامالهويةتحديدقارئوحدة3ال رقم)RFID(الراديوموجاتبا
TR-001-44الخارجيالمرنالهوائيمع

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

خلحدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزال1 ضار.تدا

خلأيالجهازهذايقبلأنيجب2 ستقباله،يتمتدا خلذلكفيبماا قدالذيالتدا
بها.مرغوبغيرتشغيلعمليةيسبب

خصصغيرفقط.البحثياالستخدامألغراض شخيصية.اإلجراءاتفيلالستخداممُ الت
شخيصأداءلتقييم فقط.المختبريالت

ستند 05ARAإصدار1000000002699رقمالم

)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل



تنبيه
حةًمعتمدةغيرالوحدةهذهعلىتعديالتأوتغييراتأي منصرا

المستخدمسلطةتلغيقدالتوافقعنالمسؤولالطرفجانب
الجهاز.بتشغيلالمتعلقة

مالحظة
ختبارتم الفئةمنالرقميالجهازحدودمعتوافقهوتبيّنالجهازهذاا
عدمن15رقمللجزءطبقًاوذلكأ، الفيدراليةاالتصاالتهيئةقوا
)FCC.(خلمنمعقولةحمايةلتوفيرالحدودهذهوضعتموقد التدا

ستخدمبيئةفيالجهازتشغيلعندالضار تجاريًا.فيهايُ
منه،تشعأنويمكنويستخدمها،السلكي،ترددطاقةالجهازهذايولد
ستخدامهتركيبهعدمحالفيلذا جهزةلدليلوفقًاوا قدالقياس،أ

خلحدوثفييتسبب جهزةمعضارتدا ومنالالسلكية.االتصالأ
حدوثفيسكنيةمنطقةفيالجهازهذاتشغيليتسببأنالمرجح
خل هذابتصحيحالمستخدمينقياماألمريتطلبووقتهاضار،تدا
خل الخاصة.نفقاتهمعلىالتدا

تعملأنأوالمكانفيذلكاإلرساللجهازالمستخدمةالهوائياتتتشاركأاليجب
جهزةأوهوائياتمعباالشتراك خرى.إرسالأ أ

المضيفالجهازعلىعالمةوضع
التركيبعندظاهرًا)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئيكنلمإذا
حدالمضيفالجهازيتضمنأنيجبالمضيف،الجهازفي الخارجيةالملصقاتأ

التالية:
tالفيدراليةاالتصاالتهيئةمعرفعلىيحتوي)FCC(جهازبوحدةالخاص

ZWF‐TR00144اإلرسال:

tالفيدرالية:االتصاالتهيئةمعرفعلىيحتويZWF-TR00144

الكنديةالصناعةمتطلباتمعالتوافق
للمعداتالكنديةاللوائحمتطلباتجميعمعيتوافق(أ)الفئةمنالرقميالجهازهذا

خل.المسببة للتدا
المعياريةبالمواصفاتالمتعلقةالكنديةالصناعةمعاييرمعالجهازهذايتوافق

التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضعالترخيص.منالمعفاة)RSS(الالسلكية

خل.حدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزال1 تدا

خل،أيالجهازهذايقبلأنيجب2 خلذلكفيبماتدا عمليةيسببقدالذيالتدا
للجهاز.بهامرغوبغيرتشغيل

باستخدامفقطذلكالالسلكياإلرسالجهازتشغيليتمالكندية،الصناعةللوائحوفقًا
لجهازالكنديةالصناعةقِبلمنمعتمدأدنى)(أوأقصىوكسبنوعذيهوائي

اإلرسال.
خللتقليل يتمأنأيضًايجباآلخرين،للمستخدمينحدوثهالمحتملالالسلكيالتدا
ختيار المتجانساإلشعاعلطاقةالمكافئةالقيمةتتجاوزالكيوكسبهالهوائينوعا
الناجحة.االتصاالتلحدوثالالزمةالقيمة.)e.i.r.p(اتجاهيًا

عتمادتم ‐9859Aالكندية:الصناعة(معرفذلكالالسلكياإلرسالجهازا
TR00144(سطة الهوائيأنواعباستخدامتشغيلهيتمكيالكنديةالصناعةبوا

درجة نوعلكلالالزمةالهوائيومعاوقةبهالمسموحاألقصىالكسبمعأدناهالمُ
شارهوائي ستخدامتمامًايُمنعإليه.مُ درجةغيرالهوائياتأنواعا القائمة،هذهفيالمُ
شاراألقصىالكسبمنأكبركسبًاتمتلكوالتي الجهاز.هذامعالنوع،لذلكإليهالمُ

بالمنتجالخاصةوالتنظيماالمتثالبيانات

طالمطابقةإعالن بسّ المُ
,Illuminaشركةتقر Inc.الهويةتحديدقارئوحدةبأناإلعالنهذابموجب

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

tالكهرومغناطيسيالتوافقتوجيه)EMC) [2014/30/EU[

t2014/35[المنخفضالجهدتوجيه/EU[

t2014/53[الالسلكيةاألجهزةتوجيه/EU[

ر العنوانخاللمناألوروبيباالتحادالخاصالمطابقةإلعالنالكاملالنصيتوفّ
.support.illumina.com/certificates.htmlاإلنترنت:عبرالتالي

الراديوموجاتلتردداإلنسانتعرض
السكانلعامة)MPE(بهالمسموحللتعرضالقصوىالحدودمعيتوافقالجهازهذا
جدول1.1310الفقرةالفيدراليةاللوائحقانونمن47العنوانتحتذُكرلماوفقًا
.1رقم

)EMFs(الكهرومغناطيسيةللمجاالتاإلنسانتعرضحدودمعيتوافقالجهازهذا
فيوالمستخدمةهرتز،جيجا10إلىهرتز0منترددنطاقفيتعملالتيلألجهزة

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

الياباندولةامتثال
。本モジュールは電波法に基づく型式指定を取得しています

本モジュールを組み込んだ機器を出荷される場合には、型

式指定を取得した高周波利用設備が内蔵されていることを

最終製品の取扱説明書へ記載してください。

الفلبيندولةامتثال

إندونيسيادولةامتثال

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل )RFID(الراديوموجاتبا

ستند 05ARAإصدار1000000002699رقمالم
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البرازيلدولةامتثال
Conformidade ANATEL:

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

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência 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 가능성이 있
음

شغيلأثناءتداخلحدوثالمرجحمن الجهاز.ت

Españoles advertencia-Mexico

Conformidad con Instituto Federal de Telecommunicaciones

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones:
1 Es posible que este equipo o dispositivo no cause

interferencia perjudicial.
2 Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier

interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

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

صربياجمهوريةفيRATELاإللكترونيةاالتصاالتهيئةامتثال

أرمينياجمهوريةامتثال

أوزبكستانجمهوريةامتثال

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةامتثال
tلالرقم سجّ ER0117765/13االتصاالت:تنظيمبهيئةالخاصالمُ

tالبائع:رقمDA0075306/11

注意！تايواندولةامتثال

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(.عطالحدوثلتجنبباالحتياطاتالتزموالبطاقة سوءعنناتجوقصورأ

االستخدام.
tستخدامتجنب 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
tجهزةبإبقاءقم ضبطأ تتأثرتقدتكونأنيمكنالتيال بالموجا

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

جهزةوضعيتسببأنويمكنهرتز،ميجا13.56 تكونأنيمكنالتيالضبطأ
طلحدوثفيالقارئمنبالقربالكهرومغناطيسيةبالموجاتتأثرتقد أوعُ

جهزةبإبقاءقمالقارئ،تشغيلعنداألجهزة.فيقصور عنبعيدةالضبطأ
جهزةوضعكانإذا).RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئ أ
)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئمنبالقربتلكالضبط
جبًا، جهزةبتغطيةفقموا ختبرمعدنيغطاءباستخدامالضبطأ األجهزةوا
تأثير.أيحدوثمنللتحقق

tستخدامتجنب جهزةا تباستخدامالهويةتحديدقراءةأ الراديوموجا
)RFID(الهويةتحديدقارئيوفر—البعضبعضهامنبالقربالمتعددة

موجةباستخدامالعالمةأوللبطاقةالطاقة)RFID(الراديوموجاتباستخدام
موجةباستمرارمنهوتنبعثالعالمةأوبالبطاقةلالتصالكهرومغناطيسية

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل )RFID(الراديوموجاتبا

ستند 05ARAإصدار1000000002699رقمالم



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

السالمةمعلومات
االتصاالتبهيئةالخاصةالراديولموجاتالتعرّضإلرشاداتاالمتثالعلىللحفاظ

بينسم20عن تقلالمسافةمعوتشغيلهالجهازهذابتركيبقم،FCCالفيدرالية
وجسمك.اإلشعاعجهاز
رجى المرفقاتأوالتعديل،أوللهوائي،يمكنفقط.المتوفرالهوائيمعاالستخداميُ
صرّحغير االتصاالتهيئةلوائحوانتهاكاإلرسالجهازتلففيالتسبببهاالمُ

).FCC(الفيدرالية

المراجعةتاريخ

ستند التغييروصفالتاريخم

رقمالمادة
20016343

ستند رقمالم
1000000002699

05إصدار

أبريل
2020

كبلوطولالياباندولةامتثالبيانإضافة

رقمالمادة
20016343

ستند رقمالم
1000000002699

04إصدار

مارس
2020

الخارجي.الهوائيمعلوماتتحديث
ستان.ألرمينياامتثالملصقاتإضافة وأوزبك

رقمالمادة
20016343

ستند رقمالم
1000000002699

03إصدار

يناير
2018

سّط.المطابقةإعالنإضافة ب المُ
سيا.دولةامتثالملصقإضافة إندوني
امتثالوعالمةالمكسيكدولةامتثالبيانتحديث
صربيا.دولة

رقمالمادة
20016343

ستند رقمالم
1000000002699

02إصدار

فبراير
2017

باللغةكوريادولةالمتثالالراديوبيانإضافة
واإلنجليزية.الكورية
)NCC(لالتصاالتالوطنيةاللجنةعالمةإضافة
شهادةورقم تايوان.دولةالمتثالال
بعدعنلالتصاالتالوطنيةاللجنةعالمةإضافة

)NTC(شهادةورقم الفلبين.المتثالال
اإللكترونيةاالتصاالتامتثال هيئةعالمةتحديث

)RATEL(صربيا.جمهوريةبامتثالالخاصة
الخاصالمنتجلمعيارالمرجعيالرقمتحديث
سانبتعرّض إلىالسلكيلتردداإلن

EN 50364:2010.

رقمالمادة
20006699

ستند رقمالم
1000000002699

01إصدار

مارس
2016

اليابانيةالترجمةإضافة

رقمالمادة
20002353

ستند رقمالم
1000000002699

00إصدار

سمبر دي
2015

المبدئي.اإلصدار

التجاريةوالعالماتوالنشرالطبعحقوق
شرالطبعحقوق ,Illuminaشركةلصالحمحفوظة2020لعام©والن Inc،.محفوظة.الحقوقجميع

شركةملكهيالتجاريةالعالماتجميع ,Illuminaل Inc.علىللحصولالمعنيين.أصحابهاأو
راجعالتجارية،العالماتحولمحددةمعلومات

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