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Algemene informatie

1 Algemene informatie

1.1 Onderwerp van deze installatiehandleiding

Deze installatiehandleiding bevat belangrijke informatie over 

het gebruik van: de Yard Reader Station tijdens:

 ● de montage, 

 ● de inbedrijfstelling, 

 ● probleemoplossing, 

 ● de ontmanteling en 

 ● de verwijdering.

Om de Yard Reader Station succesvol en op een veilige manier 

te installeren, is het noodzakelijk om alle vermelde waarschu-

wingen en instructies in acht te nemen.

Het opvolgen van deze instructies helpt risico's te voorkomen en 

de betrouwbaarheid en levensduur van de Yard Reader Station 

te verlengen. 

Bovendien moeten de regionale voorschriften ter voorkoming 

van ongevallen en de algemene veiligheidsvoorschriften die 

op de respectievelijke plaats van gebruik van toepassing zijn, 

in acht worden genomen.

Lees de installatiehandleiding zorgvuldig voordat u met de 

inbedrijfstelling begint; het is een integraal onderdeel van de 

Yard Reader Station en moet te allen tijde op een toegankelijke 

locatie worden bewaard.

Als de Yard Reader Station wordt overgedragen aan derden, 

moet deze installatiehandleiding ook worden overgedragen.

1.2 Doelgroepen

Deze installatiehandleiding is bedoeld voor installateurs en 

operators van de Yard Reader Station.
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1.3 Informatie over deze installatiehandleiding

1.3.1 Opmerkingen over gebruik

1.3.1.1 Instructies

De actiestappen die moeten worden uitgevoerd door het ins-

tallatie- en bedieningspersoneel worden in de juiste volgorde 

beschreven. De volgorde van de stappen moet in acht worden 

genomen.

Voorbeeld:

 � Actiestap

1.3.1.2 Lijsten

Lijsten die niet in een bepaalde volgorde hoeven te worden 

uitgevoerd, worden weergegeven met de voorgaande opsom-

mingstekens.

Voorbeeld:

 ● Punt 1

 ● Punt 2

1.3.1.3 Referenties

Informatie over hoofdstukken of delen van tekst die procedu-

res, instructies of verdere informatie bevatten, wordt als volgt 

weergegeven.

Voorbeeld: (Zie hoofdstuk “x.x hoofdstuk”)
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1.3.2 Gebruikte symbolen

In deze installatiehandleiding worden waarschuwingen ook 

aangegeven met waarschuwingssymbolen. De volgende waar-

schuwingssymbolen worden gebruikt in deze installatiehand-

leiding:

Symbool Betekenis

Algemene waarschuwing

Gevaar door elektrische stroom

Algemene informatie en handige tips 

voor het gebruik van de apparatuur

Informatie over het naleven van milieu-

regels met betrekking tot verwijdering

Elektrische/elektronische componen-

ten met dit symbool mogen niet met 

het normale huisvuil worden verwij-

derd.

1.3.3 Afkortingen

De volgende afkortingen worden gebruikt in deze installatie-

handleiding:

Afkorting Betekenis

GND Ground (Aarde)

GSM Global System for Mobile Communication

ITE Informatietechnologie-apparatuur

LED Light Emitting Diode

LTE
Long Term Evolution (Evolutie op lange 

termijn)

MAC
Media Access Control (Mediatoegangscon-

trole)

UMTS

Universal Mobile Telecommunications 

System (Universeel mobiel telecommunica-

tiesysteem)
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1.3.4 Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in deze instal-

latiehandleiding:

 GEVAAR

Een waarschuwing van dit risiconiveau duidt 

op een dreigende gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt verme-

den, leidt dit tot de dood of ernstig letsel.

 ► De instructies in deze waarschuwing mo-

eten worden opgevolgd om het risico op 

overlijden of ernstig letsel te voorkomen.

 WAARSCHUWING

Een waarschuwing van dit risiconiveau duidt 

op een gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt verme-

den, kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.

 ► De instructies in deze waarschuwing mo-

eten worden opgevolgd om het mogelijke 

risico van overlijden of ernstig letsel te 

voorkomen.

 AANDACHT

Een waarschuwing van dit risiconiveau duidt 

op een potentieel gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt verme-

den, kan dit leiden tot licht of matig letsel.

 ► De instructies in deze waarschuwing mo-

eten worden opgevolgd om het risico op 

letsel te voorkomen.
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OPGELET

Een waarschuwing van dit risiconiveau duidt 

op potentiële schade aan eigendommen.

Als de situatie niet wordt vermeden, kan dit 

leiden tot schade aan eigendommen.

 ► De instructies in deze waarschuwing 

moeten worden opgevolgd om schade aan 

eigendommen te voorkomen.

OPMERKING

 ► Een opmerking bevat aanvullende infor-

matie aan die belangrijk is voor verdere 

werkzaamheden of maakt de beschreven 

werkstap eenvoudiger.

1.4 Beperking van aansprakelijkheid

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of 

storingen die het gevolg zijn van:

 ● niet-naleving van deze installatiehandleiding,

 ● verkeerd gebruik,

 ● gebruik door ongeschoold personeel of personeel dat niet 

voldoende of niet goed is opgeleid,

 ● verkeerde installatie,

 ● het niet gebruiken van originele onderdelen en acces-

soires,

 ● technische wijzigingen en aanpassingen of

 ● opzettelijke schade.
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1.5 Auteursrecht

Deze installatiehandleiding en alle bij de Yard Reader Station 

geleverde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Deze documenten mogen niet geheel of gedeeltelijk worden 

gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van 

Continental Reifen Deutschland GmbH.

1.6 Garantiebepalingen

De respectieve "Algemene Voorwaarden van Continental AG" 

zijn van toepassing, met uitzondering van eventuele contrac-

tuele bepalingen die kunnen verschillen. 

De nieuwste versie is beschikbaar via uw 

Continental sales partner.

1.7 Adres van de fabrikant

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstrasse 25

30165 Hannover

Duitsland

www.conticonnect.com

1.8 Klantenservice

Als u technische vragen hebt over de Yard Reader Station, 

neemt u contact op met uw Continental sales partner.
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2 Veiligheid

2.1 Algemene informatie

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over alle veiligheid-

saspecten. 

Naast de algemene veiligheidsinformatie die in dit hoofdstuk 

wordt gegeven, worden in elk hoofdstuk een bepaald aantal 

acties beschreven die verdere veiligheidsinformatie bevatten 

die relevant is voor het betreffende hoofdstuk. 

Gevaren die kunnen optreden tijdens een specifieke actiestap 

worden beschreven vóór de respectieve actiestap.

 WAARSCHUWING

Gevaar veroorzaakt door het niet naleven van 

veiligheidsinstructies!

Het niet naleven van de veiligheids- en gebru-

iksinstructies in deze installatiehandleiding kan 

ernstige risico's opleveren.

 ► Neem de waarschuwingen en instructies in 

deze handleiding in acht.

2.2 Verboden wijzigingen aan te brengen

Alle wijzigingen en aanpassingen aan de Yard Reader Station 

zijn verboden.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als 

gevolg van aangebrachte wijzigingen of aanpassingen.
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2.3 Beoogd gebruik

De Yard Reader Station is uitsluitend ontworpen om gegevens 

van bandsensoren te ontvangen en deze gegevens via een mo-

biele radioverbinding over te dragen naar het ContiConnect™ 

-webportaal. De sensoren moeten minimaal twee minuten bin-

nen het ontvangstbereik van de Yard Reader Station liggen.

Het systeem mag alleen worden gebruikt binnen het technische 

kader en de bedrijfsomstandigheden die door de fabrikant zijn 

gedefinieerd (zie hoofdstuk «3 Technische gegevens»).

Elk ander gebruik of gebruik dat verder gaat, wordt als onei-

genlijk beschouwd en is verboden.

 WAARSCHUWING

Gevaar door foutief gebruik!

Elk gebruik buiten het bedoelde gebruik en/of 

ander gebruik van de Yard Reader Station kan 

gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

 ► De Yard Reader Station mag alleen voor het 

beoogde doel worden gebruikt.

 ► Houd u aan alle informatie in deze installa-

tiehandleiding.

Aanspraken van welke aard dan ook voor schade als gevolg 

van oneigenlijk gebruik zijn onontvankelijk.

Het risico van het niet naleven van deze instructies ligt uitslui-

tend bij de gebruiker.
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2.4 Algemene veiligheidsinstructies

De Yard Reader Station is gebouwd in overeenstemming met 

de meest recente toepasselijke richtlijn met behulp van de ni-

euwste technologie in overeenstemming met algemeen erken-

de veiligheidsregels en -voorschriften.

Desondanks kunnen er gevaren optreden en kan schade  

ontstaan bij de installatie en het gebruik van de 

Yard Reader Station.

De volgende veiligheidsinstructies voor veilige installatie en 

een storingsvrije werking van de Yard Reader Station moeten 

in acht worden genomen:

 ● Houd u aan de veiligheidsvoorschriften die van toepassing 

zijn in het betreffende land.

 ● Controleer alle onderdelen en verbindingskabels van de 

Yard Reader Station op zichtbare tekenen van externe 

schade voordat u met de werkzaamheden begint. Stel de 

Yard Reader Station niet in bedrijf als deze beschadigd is.

 ● Reparaties aan de Yard Reader Station mogen alleen door 

geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd. Reparaties 

uitgevoerd door ongetrainde personen kunnen ernstige 

risico's met zich meebrengen.

 ● Defecte componenten mogen alleen worden vervangen 

door originele reserveonderdelen; alleen originele onder-

delen zorgen ervoor dat aan de veiligheidseisen wordt 

voldaan.
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2.5 Specifieke gevaren

Gevaar door elektrische stroom!

Contact met onder spanning staande kabels of componenten 

kan de dood tot gevolg hebben!

 ● Werkzaamheden aan elektrische apparatuur mogen alleen 

worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens of 

geschoold personeel onder leiding van en onder toezicht 

van gekwalificeerde elektriciens in overeenstemming met 

elektrische veiligheidsvoorschriften.

 ● Alle gebreken die worden geconstateerd aan elektrische 

systemen/installaties/werkingsmiddelen moeten onmid-

dellijk worden verholpen. Totdat defecten worden geëli-

mineerd, bestaat er een ernstig risico. Het systeem mag 

bijgevolg niet in een defecte toestand worden gebruikt.

 ● Werk nooit aan onder spanning staande delen! Systeem-

componenten waarop reparatiewerkzaamheden moe-

ten worden uitgevoerd, moeten spanningsloos worden 

gemaakt, indien gespecificeerd. Controleer eerst of de 

losgekoppelde delen in een spanningsloze toestand verke-

ren en aard ze dan en kortsluit deze onderdelen en isoleer 

de aangrenzende onder spanning staande delen.

 ● Zekeringen mogen niet worden gerepareerd of omzeild. 

Gebruik alleen originele zekeringen met de aangegeven 

nominale stroomsterkte.

 ● Als de isolatie beschadigd is, schakel dan onmiddellijk de 

stroomtoevoer uit en zorg ervoor dat de isolatie wordt 

gerepareerd.

 ● Houd onder spanning staande delen uit de buurt van 

vocht om kortsluiting te voorkomen.
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2.6 Personeelsvereisten

 WAARSCHUWING

Wanneer personeel onvoldoende gekwali-

ficeerd is, bestaat er gevaar op letsel.

Verkeerd gebruik kan ernstig letsel en schade 

veroorzaken.

 ► Laat alle handelingen uitsluitend door 

gekwalificeerd personeel uitvoeren.

Deze installatiehandleiding verwijst naar de volgende kwalifi-

caties:

 ● Gespecialiseerd personeel is in staat om het werk dat aan 

hen is toegewezen uit te voeren en op een onafhankelijke 

manier potentiële gevaren te identificeren en te vermijden 

als gevolg van hun specialistische technische opleiding, 

kennis en ervaring en hun kennis van de relevante regel-

geving.

 ● Elektriciens 

zijn in staat om werkzaamheden aan elektrische appara- 

tur uit te voeren en op een onafhankelijke manier mogeli-

jke gevaren te identificeren en te vermijden als gevolg van 

hun specialistische technische opleiding, kennis en erva-

ring en hun kennis van de relevante normen en voorschrif-

ten. De elektricien in kwestie is opgeleid voor de specifieke 

plaats van gebruik waarin hij/zij werkt en is bekend met de 

relevante normen en bepalingen.

De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door 

personen waarvan kan worden verwacht dat ze de betreffende 

taak op een betrouwbare wijze uitvoeren. Personen die niet in 

staat zijn adequaat te reageren, b.v. als gevolg van drugs, alco-

hol of medicijnen, zijn niet gemachtigd om werkzaamheden te 

verrichten.
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2.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen

 WAARSCHUWING

Wanneer personeel onjuiste of geen bescher-

mende uitrusting draagt, bestaat er gevaar 

op letsel!

Tijdens het installatieproces is het noodzakelijk 

om persoonlijke beschermingsmiddelen te dra-

gen om gezondheidsrisico's te minimaliseren.

 ► Draag de beschermende uitrusting die ver-

eist is voor de betreffende werkzaamheden 

tijdens het installatieproces.

 ► Let op de borden in het werkgebied met 

betrekking tot persoonlijke beschermings-

middelen.

Draag de volgende beschermende uitrusting tijdens het instal-

latieproces:

Symbool Betekenis

Draag veiligheidsschoenen.
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3 Technische gegevens

3.1 Algemene informatie

Temperatuurbereik tijdens 

werking

-35 °C tot 55 °C

-31 °F tot 131 °F

Plaats van installatie Wandmontage

Bedrijfsmodus

Continue werking 

 

(permanent verbonden)

Beschermingsklasse II

Type bescherming
UL type 3

IP64

3.2 EU GSM Yard Reader Station

Afmetingen (L x B x H)
312 x 130 x 410

12,28 x 5,11 x 16,14

mm

inch

Gewicht
~ 2,1

~ 74

kg

oz

Ontvangende frequentie 433,92 MHz

Frequentiebereiken van de 

mobiele radiomodule

GSM:

UMTS/3G:

LTE:

900/1800

900/1800/2100

800/900/1800/

2100/2600

MHz

MHz

MHz

Bereik van de ingangsspan-

ning
100–240 V

AC

Netfrequentie 50-60 Hz

Stroomverbruik bij een 

omgevingstemperatuur 

van 23 °C (73,4 °F)

Max. 6,6

Min. 2,2

W

W

Stroomverbruik bij 230 V Max. 45 mA
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3.3 US GSM Yard Reader Station

Afmetingen (L x B x H)
312 x 130 x 410 

12,28 x 5,11 x 16,14

mm 

inch

Gewicht
~ 2,1 

~ 74

g 

oz

Ontvangende frequentie 433,92 MHz

Frequentiebereiken van de 

mobiele radiomodule

GSM:

UMTS/3G:

LTE:

 

850/900/ 

1800/1900

850/ 

AWS(1700/2100)/ 

1900

700/850/ 

AWS(1700/2100)/ 

1900

 

 

MHz

 

 

MHz

 

 

MHz

Bereik van de ingangsspan-

ning
120-140 V

AC

Netfrequentie 50-60 Hz

Stroomverbruik bij een 

omgevingstemperatuur 

van 23 °C (73,4 °F)

Max. 6,6

Min. 2,2

W

W

Stroomverbruik bij 120 V Max. 87 mA

3.4 Extra antenne

Afmetingen (L x B x H)
90 x 42 x 28 

3,54 x 1,65 x 1,1

mm 

inch

Gewicht
44 

1,55

g 

oz

Frequentie 433,92 MHz

Aantal verbindingscycli 10
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3.5 Leveringsomvang

De Yard Reader Station wordt geleverd met de volgende com-

ponenten:

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1
2

5

8 7

9

3 4

6

1  Yard Reader Station

2  Extra antenne

3  Beugel voor extra antenne

4  Beschermhoes voor extra antenne

5  Afstandsstuk voor extra antenne

6  Verbindingskabel voor extra antenne

7  Speciale sleutel voor het openen van de ferrietkern

8  Ferrietkern voor extra antenne

9  Vier schroeven voor het afdichten van de behuizing

10  Twee kabelbinders (geen afbeelding)

11  Installatiehandleiding (geen afbeelding)
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4 Ontwerp en functionaliteit

4.1 Functiebeschrijving

De Yard Reader Station inclusief antenne is een hardware-

component voor het digitale bandbewakingsplatform Conti-

Connect™.

De Yard Reader Station ontvangt alle gegevens van de band-

sensoren die zich in het ontvangstgebied bevinden en ver-

zendt deze informatie via een mobiele radioverbinding naar de 

Continental-database.

De Yard Reader Station wordt geïnstalleerd in een gebied 

waar voertuigen minstens twee minuten stoppen omdat de 

sensoren hun gegevens automatisch om de twee minuten 

verzenden. De extra antenne kan ook worden gebruikt om 

het ontvangstbereik te verbeteren en is aangesloten op de 

Yard Reader Station.

De Yard Reader Station is een comfortsysteem. Het kan niet 

volledig worden uitgesloten in het geval van ongunstige om-

standigheden dat de Yard Reader Station geen bandsensor-

gegevens ontvangt of omgekeerd, dat de Yard Reader Station 

geen gegevens verzendt.
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4.2 Algemeen overzicht

12

3

4

GSM

1  Bandsensor

2  Yard Reader Station

3  Continental-backend

4  ContiConnect™-webportaal
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4.3 Yard Reader Station

De Yard Reader Station bestaat uit een behuizing met een an-

tenne voor het ontvangen van gegevens van bandsensoren. 

De behuizing heeft één aansluiting voor de voeding en de ex-

tra antenne. Vier LED's geven informatie over de status van de 

besturingseenheid. Een vijfde LED geeft informatie over de sta-

tus van de mobiele radiomodule.

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

5

1

2

3

4

6

1  Antenne

2  Behuizing

3  Status-LED's voor de besturingseenheid

4  Status-LED voor de mobiele radiomodule

5  Aansluiting voor de voeding

6  Aansluiting voor de extra antenne
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Binnenin bevat de Yard Reader Station twee geschakelde voe-

dingen, een schroefklemaansluiting, de besturingsmodule met 

de aansluitingen voor de antenne en extra antenne en de mo-

biele radiomodule met de mobiele radioantenne. 

6

1 2 3

4

557

8

1

1  Ferrietkernen

2  Mobiele radioantenne

3  Schroef klemverbinding

4  Antenne-aansluiting

5  Voedingen met schakelaarmodus

6  Besturingsmodule

7  Mobiele radiomodule

8  Aansluiting voor de extra antenne
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4.3.1 Kennisgevingen

De volgende kennisgevingen zijn bijgevoegd aan de 

Yard Reader Station:

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

4

3

3

1  Waarschuwing: Voorzichtig - gevaarlijke spanning

2  QR-code voor webpagina www.conticonnect.com

3  Kleefetiket dat het MAC-adres aangeeft

4  Productinformatie



25

Ontwerp en functionaliteit

4.4 Extra antenne

De extra antenne is bevestigd aan een beugel en wordt be-

schermd door een beschermkap. Het afstandsstuk zorgt voor 

de juiste afstand tot de muur en daarmee optimale ontvangst 

voor de extra antenne.

2

3

4

1

1  Beschermende hoes

2  Beugel

3  Afstandsstuk

4  Schroeven (niet inbegrepen in de levering)

4.5 Reserveonderdelen

Een overzicht van de beschikbare reserveonderdelen en 

de bijbehorende artikelnummers is verkrijgbaar bij uw 

Continental sales partner.
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5 Montage

5.1 Levering controleren

OPMERKING

 ► Controleer de volledige levering om te be-

palen of alles geleverd werd en of er items 

zichtbare schade vertonen.

 ► Zodra het Yard Reader Station geleverd 

wordt, moet u eventuele schade die vero-

orzaakt werd door foutieve verpakking of 

het transportproces op het certificaat van 

ontvangst noteren en moet u dit onmiddelli-

jk melden aan uw Continental sales partner.

5.2 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het systeem tegen schade tijdens 

transport. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op ba-

sis van milieuvriendelijkheid en geschiktheid voor milieuvrien-

delijke verwijdering en zijn daarom recyclebaar.

Door de verpakking terug in de materiaalcyclus te recyclen, 

worden grondstoffen bespaard en neemt de hoeveelheid ge-

produceerd afval af. Verwijder verpakkingsmateriaal dat niet 

langer nodig is in overeenstemming met de lokaal geldende 

voorschriften.
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5.3 Veiligheidsinformatie

 GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom!

Contact met onder spanning staande kabels of 

componenten kan de dood tot gevolg hebben!

 ► Werkzaamheden aan elektrische apparatu-

ur mogen alleen worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde elektriciens of geschoold 

personeel onder leiding van en onder 

toezicht van gekwalificeerde elektriciens in 

overeenstemming met elektrische veilig-

heidsvoorschriften.

 WAARSCHUWING

Wanneer personeel onjuiste of geen bescher-

mende uitrusting draagt, bestaat er gevaar 

op letsel!

Bij het monteren, aansluiten en in bedrijf stel-

len van de apparatuur, is het noodzakelijk om 

persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen 

om gezondheidsrisico's te minimaliseren.

 ► Draag altijd de beschermingsmiddelen die 

voor de betreffende handeling vereist zijn 

tijdens het uitvoeren van de bewerking.

De apparatuur mag alleen worden gemonteerd, aangesloten 

en in bedrijf gesteld door gespecialiseerd personeel dat daar-

toe bevoegd is dankzij hun opleiding en kwalificaties.
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5.4 Instructies voor elektrische aansluitingen

 ● De Yard Reader Station vereist een enkelfasige voeding.

 ● De apparatuur moet zodanig worden geïnstalleerd dat het 

mogelijk is om de netvoeding af te sluiten met behulp van 

een extern isolerend apparaat dat gemakkelijk toegankeli-

jk is in de buurt van de Yard Reader Station.

 ● De Yard Reader Station moet worden aangesloten op een 

ITE-voedingssysteem.

 ● Om veiligheidsredenen moet externe kortsluitbeveiliging 

worden geleverd voor de Yard Reader Station.

 ● Als de Yard Reader Station wordt gebruikt in een gebied 

met overspanningscategorie III of IV, moet een overspan-

ningsbeveiliging worden geïnstalleerd. 

 ● Sluit de netvoeding aan in overeenstemming met de 

plaatselijke voorschriften en zorg voor bescherming tegen 

elektrische schokken.

 ● Zorg ervoor dat de bedrading van het de netvoeding naar 

de Yard Reader Station voldoet aan de plaatselijke voor-

schriften. De kabels moeten echter een kerndiameter van 

1,024 mm, een kerndoorsnede van 0,823 mm2  (AWG 18) 

en een weerstand van minimaal 20,95 mΩ/m hebben.

 ● Gebruik flexibele kabels tijdens het installatieproces.

 ● Zorg ervoor dat de aardingskabel lang genoeg is en dat de 

bedrading wordt uitgevoerd in overeenstemming met de 

plaatselijke voorschriften.

 ● De kabelwartel moet bestand zijn tegen het viervoudige 

van het gewicht van de Yard Reader Station. Zie hoofd-

stuk «3 Technische gegevens» voor het gewicht van de 

Yard Reader Station.

 ● De aangesloten voedingskabel moet bestand zijn tegen 

een trekkracht van 5,0 kg na het installatieproces.

 ● Houd rekening met de thermische grenswaarden. Zie 

hoofdstuk «3 Technische gegevens».

 ● De interne voedingssystemen zijn uitgerust met een zeke-

ring (vertragingszekering 2-A). De bedrading moet correct 

zijn en een voldoende mate van externe zekering bieden.

 ● Zorg ervoor dat de voeding is beveiligd tegen overstroom 

en grondlekkage.
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5.5 Vereisten met betrekking tot de plaats van installatie

De plaats van installatie moet aan de volgende vereisten  

voldoen:

 ● Een gebied waarin voertuigen minstens twee minuten 

kunnen stoppen.

 ● Een gebied met een voldoende niveau van elektro-

magnetische golfreflectie, b.v. een muur tegenover de 

Yard Reader Station.

 ● Goede mobiele radio-ontvangst voor de respectie-

ve bandbreedte van de geselecteerde versie van de 

Yard Reader Station in de buurt.

 ● Een elektrische voeding in de buurt. 

 ● De Yard Reader Station en extra antenne hebben be-

schermingsklasse IP64 en zijn daarom ook geschikt voor 

buitenopstelling. Als de apparatuur buiten wordt geïnstal-

leerd, moet de installatieplaats worden beschermd tegen 

direct zonlicht om schade als gevolg van oververhitting te 

voorkomen.

OPMERKING

 ► Houd bij het kiezen van de plaats van 

installatie rekening met lokale wetgeving en 

vermijd elk risico.

 ► Voorwerpen in het bereik van de bandsen-

soren en antennes kunnen de ontvangst 

nadelig beïnvloeden.

5.6 Installatievarianten met de extra antenne

Het ontvangstbereik van de Yard Reader Station is ongeveer 

15 m (16,4 yd.). De ontvangst kan echter variëren als gevolg 

van plaatselijke omstandigheden. 

De ontvangst kan worden verbeterd door de extra antenne te 

monteren.

De Yard Reader Station en extra antenne moeten zodanig wor-

den geïnstalleerd dat ze ten minste 10 m (10,9 yd) van elkaar 

verwijderd zijn.

De volgende drie varianten zijn voorbeelden van installatie-op-

ties.
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Variant 1:

Muren aan beide zijden of in gesloten magazijnen

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

Variant 2:

Muur aan één kant

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7 Het Yard Reader Station monteren en aansluiten

5.7.1 Montagevoorwaarden

OPMERKING

 ► Voorafgaand aan het uiteindelijk monteren 

van het station, is het raadzaam om een 

geparkeerd voertuig uitgerust met band-

sensoren te controleren om te bepalen of 

alle gegevens worden ontvangen.

Houd rekening met de volgende omstandigheden tijdens het 

montageproces: 

 ● Zorg ervoor dat het systeem en alle componenten span-

ningsloos zijn.

 ● Open de behuizing van de Yard Reader Station in droge 

omstandigheden.

 ● Monteer het station rechtstreeks op de muur, zodanig 

dat er achter de antenne een stevig oppervlak van 5 cm 

(1,97 inch) is, omdat dit de ontvangst zal verbeteren.

 ● Monteer het station op een hoogte van 2,5 tot 4 m (8,2 

tot 13,1 ft). Als de hoogte beperkt is, kiest u de hoogst 

mogelijke positie.

 ● Monteer het station nooit ondersteboven.

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply 5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7.2 Het deksel van het Yard Reader Station openen

 � Gebruik een sleufschroevendraaier om de sluiting te ope-

nen door middel van een hefboombeweging waardoor de 

bevestiger naar buiten wordt geduwd.

Het deksel kan alleen zijdelings worden geopend.

5.7.3 Het deksel van het Yard Reader Station sluiten

 � Plaats het deksel op de behuizing en zet het vast met de 

vier meegeleverde schroeven. De schroeven bevinden 

zich in een zakje in de behuizing.

 � Vouw de bevestigingsmiddelen aan beide kanten op en 

klik ze op hun plaats.
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5.7.4 Het Yard Reader Station monteren

 � Markeer de afstanden tussen de gaten in de muur en boor 

de gaten.

 � Schroef de Yard Reader Station op zijn plaats met behulp 

van bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor het  

muurmateriaal. Bevestigingsmiddelen zijn niet bij de 

levering inbegrepen. Zorg ervoor dat de schroeven stevig 

op hun plaats zitten en dat de Yard Reader Station stabiel 

en veilig is.

 � Zorg ervoor dat het systeem en alle componenten span-

ningsloos zijn.

 � Open de behuizing van de Yard Reader Station in droge 

omstandigheden ( Zie hoofdstuk «5.7.2 Het deksel van het 

Yard Reader Station openen»).
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5.7.5 Het Yard Reader Station aansluiten

 � Open de kabelwartel (rechtsonder) en leid de voedingska-

bel door de kabelwartel. De voedingskabel moet door de 

kabelwartel worden bedraad in overeenstemming met de 

plaatselijke voorschriften.

 � Bereid de stroomkabel voor, leid hem door de opening in 

de behuizing en sluit hem aan op de schroefaansluiting.

 – L = onder spanning staande geleider (fase)

 – N = neutrale geleider

 – PE = beschermende geleider (aarding)

 � Sluit de behuizing van de Yard Reader Station in droge 

omstandigheden ( Zie hoofdstuk «5.7.3 Het deksel van het 

Yard Reader Station sluiten»).

 � Schakel de voeding in en voer een functionele controle uit.
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5.8 De extra antenne monteren

5.8.1 De extra antenne op de besturingseenheid aansluiten

Sluit de extra antenne als volgt op de besturingsmodule aan:

 � Zorg ervoor dat het systeem en alle componenten span-

ningsloos zijn.

 � Open de behuizing van de Yard Reader Station in droge 

omstandigheden ( Zie hoofdstuk «5.7.2 Het deksel van het 

Yard Reader Station openen»).

 � Open de kabelwartel voor de extra antenne (onderkant 

linkerzijde van de behuizing). Verwijder de blinde pluggen 

en houd de rubberen ring vast.

 � Draai de schroeven bij de driepolige stekkerverbinding los 

en verwijder de schroefklem van de kabel.

 � Leid de kabel door de kabelwartel.

 � Steek de kabeluiteinden opnieuw in de driepolige stekker-

verbinding (zie afbeelding) en draai vast.

1  Zwart (GND), 2  Geel (K-line), 3  Rood (+12 V)

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1

2

3
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 � Open de ferrietkern met behulp van de meegeleverde 

speciale steeksleutel als deze gesloten is.

 � Plaats de ferrietkern zodanig op de kabel dat deze zo dicht 

mogelijk bij de driepolige schroefklem zit. Druk vervolgens 

de ferrietkern stevig samen om deze te sluiten.

 � Steek de stekker met drie pinnen in de linker poort met 

het label "Rec2" op de besturingsmodule. Leid de kabel 

zodanig dat deze niet over de mobiele radioantenne of sta-

tus-LED’s loopt en bevestig de kabel aan de binnenwand 

met behulp van de bijgeleverde kabelbinder.

 � Sluit de behuizing van de Yard Reader Station in droge 

omstandigheden ( Zie hoofdstuk «5.7.3 Het deksel van het 

Yard Reader Station sluiten»).

 � Sluit de kabelwartel.

 � Volg de instructies in hoofdstuk «5.8.2 De extra antenne 

op de muur aansluiten» . Zoals eerder vermeld, zorg ervo-

or dat het systeem en alle componenten spanningsloos 

zijn. 

 � Sluit de voeding opnieuw aan en voer een functionele 

controle uit. Controleer of LED3 AAN is.
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5.8.2 De extra antenne op de muur aansluiten

OPGELET

Beschadiging aan het Yard Reader Station 

door kortsluiting in de verbindingskabel voor 

de extra antenne.

Beschadiging van de aansluitkabel kan tot 

kortsluiting en daardoor schade aan de 

Yard Reader Station leiden.

 ► Wees uiterst voorzichtig wanneer u de kabel 

in de vloer legt.

 ► Leg de kabel zodanig dat voertuigen er niet 

overheen rijden.

Houd rekening met de volgende omstandigheden tijdens het 

montageproces: 

 ● De extra antenne moet op 5 cm (1,97 in.) van de muur 

worden geplaatst. Gebruik hiervoor het meegeleverde 

afstandsstuk.

Monteer en sluit de extra antenne als volgt aan:

 � Zorg ervoor dat het systeem en alle componenten span-

ningsloos zijn.

 � Duw de extra antenne op de beugel zoals weergegeven in 

de afbeelding.
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 � Steek de verbindingskabel door de opening aan de achter-

kant van de beugel en sluit deze aan op de extra antenne.

 � Bevestig de beschermkap over de extra antenne.

 � Markeer de afstanden tussen de gaten in de muur en boor 

de gaten.

 � Duw de extra antenne samen met het afstandsstuk op de 

muur en schroef het op zijn plaats met behulp van beves-

tigingsmiddelen die geschikt zijn voor het muurmateriaal. 

Bevestigingsmiddelen zijn niet bij de levering inbegrepen.
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5.9 Controles na het montageproces

Vraag een bevestiging van uw Continental sales partner dat de 

Yard Reader Station geactiveerd en klaar voor gebruik is.

Nadat de Yard Reader Station ten minste vijf minuten op de 

voeding is aangesloten, gebruikt u de vijf status-LED's om te 

controleren of de apparatuur succesvol geïnstalleerd is:

 ● LED1 is AAN

 ● LED2 is AAN en knippert als een geactiveerde bandsensor 

zich gedurende ten minste twee minuten in het ontvangst-

bereik bevindt (de eerste antenne is actief)

 ● LED3 is AAN en knippert als een geactiveerde bandsensor 

zich gedurende ten minste twee minuten in het ontvangst-

bereik bevindt (de tweede antenne is actief)

 ● LED4 is UIT

 ● LED5 is AAN en brandt wit

Als dit niet het geval is, raadpleegt u hoofdstuk «6 Problee-

moplossing».

Status-LED's voor de besturingseenheid:

1234

1  Stroomvoorziening OK

2  Status van de eerste antenne (ontvanger I)

3  Status van tweede antenne (ontvanger II)

4  Status van de internetverbinding

Status-LED voor de mobiele radiomodule:

5

5  Status van de mobiele radiomodule
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6 Probleemoplossing

6.1 Veiligheidsinformatie

 ● Storingen mogen alleen worden verholpen door gespecia-

liseerd personeel dat hiervoor is opgeleid. 

 ● Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeens-

temming met de instructies in deze installatiehandleiding.

OPMERKING

 ► Werkzaamheden aan elektrische appara-

tuuritems mogen alleen worden uitgevo-

erd door gekwalificeerde elektriciens of 

geschoold personeel onder leiding van en 

onder toezicht van gekwalificeerde elekt-

riciens in overeenstemming met elektrische 

veiligheidsvoorschriften.

6.2 Probleemoplossing voor het Yard Reader Station

Storing LED-status
Mogelijke oorzaak 

van de storing
Instructie

1 LED1 is UIT. De voeding is 

defect.

Schakel de voeding voor de 

Yard Reader Station uit.

Controleer de voedingskabel 

voor de Yard Reader Station.

Open de behuizing en contro-

leer of de voedingssystemen 

binnen de Yard Reader Station 

AAN zijn.

Yard Reader Station Vervang de 

Yard Reader Station.
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Storing LED-status
Mogelijke oorzaak 

van de storing
Instructie

2 LED1 knippert 

één keer per 

seconde lang-

zaam.

De toepassing is 

geïnitialiseerd; 

geen verbinding 

met de Continen-

tal-backend.

Schakel de voeding van de 

Yard Reader Station kortston-

dig uit en weer in en wacht vijf 

minuten.

Continental sales partner 

Neem contact op met uw 

Continental sales partner.

3 LED1 is perma-

nent AAN en 

knippert zelfs 

niet één maal 

binnen 2,5 

minuut.

De softwaretoe-

passing is geïniti-

aliseerd, maar de 

gegevens worden 

niet geüpload naar 

de Continental-ba-

ckend.

Zorg ervoor dat een geacti-

veerde bandsensor zich in 

het ontvangstbereik van de 

Yard Reader Station bevindt.

Zorg ervoor dat LED 2 of LED 3 

oplicht.

Schakel de voeding van de 

Yard Reader Station kortston-

dig uit en weer in en wacht vijf 

minuten.

Continental sales partner 

Neem contact op met uw 

Continental sales partner.

4 LED2 is perma-

nent UIT.

Communicatiefout 

met de antenne.

Schakel de voeding van de 

Yard Reader Station kortston-

dig uit en weer in en wacht vijf 

minuten.

Controleer de driepolige stek-

kerverbinding op de antenne-

kabel.

Controleer of de uitgangsspan-

ning tussen pin 1 en pin 3 bij de 

groene driepolige stekkerver-

binding van ontvanger I op de 

printplaat 12 V bedraagt.

Als de spanning lager is 

dan 12 V, vervangt u de 

Yard Reader Station.
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Storing LED-status
Mogelijke oorzaak 

van de storing
Instructie

5 LED2 is perma-

nent AAN en 

knippert zelfs 

niet één maal 

binnen twee 

minuten als een 

geactiveerde 

bandsensor 

binnen het 

ontvangstbereik 

valt.

Gegevens/tele-

grammen van de 

bandsensoren 

worden niet ont-

vangen.

Zorg ervoor dat de sensoren die 

in de banden gemonteerd zijn, 

geactiveerd zijn. Als de sensoren 

niet geactiveerd zijn, gebruikt u 

het handleesapparaat om ze te 

activeren.

Zorg ervoor dat het voer- 

tuig met de sensoren zich 

in het detectiebereik van de 

Yard Reader Station bevindt. 

Een optie is om een andere loca-

tie te kiezen voor het monteren 

van het systeem teneinde de 

ontvangst te verbeteren.

Kies een locatie waar sensor-

signalen voldoende worden 

weergegeven.

Zorg ervoor dat er geen obsta-

kels zijn tussen het voertuig en 

de Yard Reader Station.

6 LED4 is perma-

nent AAN.

Geen verbinding 

met de Continen-

tal-backend.

De laatste soft-

ware-update is 

mislukt.

Controleer of het statuslampje 

van de mobiele radio AAN is.

Zorg ervoor dat de mobiele 

radiokabel is aangesloten op 

de mobiele radiomodule en 

besturingsmodule.

Controleer de netwerk-

dekking en verplaats de 

Yard Reader Station indien 

nodig.

De simkaart is beschadigd. 

Yard Reader Station Vervang de 

Yard Reader Station.
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Storing LED-status
Mogelijke oorzaak 

van de storing
Instructie

7 LED4 knippert 

langzaam één 

keer per secon-

de.

Wacht op een 

verbinding met de 

Continental-data-

base.

Yard Reader Station 

Yard Reader Station 

bevindt zich in 

gedeactiveerde 

modus.

De Continental-ba-

ckend kan niet 

worden bereikt.

Schakel het systeem in en wacht 

vijf minuten.

Zorg voor een consistente net-

werkdekking in het gebied rond 

de Yard Reader Station.

Vraag uw 

Continental sales partner 

om te bevestigen dat de 

Yard Reader Station en simkaart 

zijn geactiveerd.

De backend is mislukt. Vraag uw 

Continental sales partner om 

bevestiging.

8 LED4 knippert 

continu.

Er is een internet-

verbinding be-

schikbaar, maar de 

Yard Reader Station 

is niet geverifieerd 

in de Continen-

tal-backend.

Continental sales partner 

Neem contact op met uw 

Continental sales partner 

en controleer of de 

Yard Reader Station geregis- 

treerd en geactiveerd is.

9 LED1 knippert 

snel en LED4 is 

UIT.

De 

Yard Reader Station 

is niet geactiveerd.

Continental sales partner 

Neem contact op met uw 

Continental sales partner 

en controleer of de 

Yard Reader Station geactiveerd 

is en niet op stand-by is gezet.
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6.3 Probleemoplossing voor de extra antenne 

Sto-

ring
LED-status

Mogelijke oorzaak 

van de storing
Instructie

1 LED3 is per-

manent UIT 

wanneer de 

extra antenne is 

aangesloten.

Communicatiefout 

met de extra an-

tenne.

Schakel de voeding van de 

Yard Reader Station kortston-

dig uit en weer in.

Controleer de driepolige stek-

kerverbinding voor de extra 

antenne.

Controleer of de uitgangsspan-

ning tussen pin 1 en pin 3 bij de 

groene driepolige stekkerver-

binding van de extra antenne 

op de printplaat 12 V bedraagt.

Als de spanning lager is 

dan 12 V, vervangt u de 

Yard Reader Station. 

2 LED3 is perma-

nent AAN en 

knippert niet 

eenmalig binnen 

twee minuten als 

een geactiveer-

de bandsensor 

binnen het 

ontvangstbereik 

valt.

Gegevens/tele-

grammen van de 

bandsensoren 

worden niet ont-

vangen.

Zorg ervoor dat de sensoren 

die in de banden gemonteerd 

zijn, geactiveerd zijn. Als de 

sensoren niet geactiveerd zijn, 

gebruikt u het handleesappa-

raat om ze te activeren.

Zorg ervoor dat het voertu-

ig met de sensoren zich in 

het detectiebereik van de 

Yard Reader Station bevindt. 

Een optie is om een andere loca-

tie te kiezen voor het monteren 

van het systeem teneinde de 

ontvangst te verbeteren.

Kies een locatie waar sensor-

signalen voldoende worden 

weergegeven.

Zorg ervoor dat er geen obsta-

kels zijn tussen het voertuig en 

de Yard Reader Station.
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6.4 Probleemoplossing voor de mobiele radiomodule 

Sto-

ring
LED-status

Mogelijke oorzaak 

van de storing
Instructie

1 LED 5 brandt 

permanent en 

licht geel op.

De USB-verbinding 

met de besturings-

module is defect.

Zorg ervoor dat de USB-kabel 

is aangesloten op de mobiele 

radiomodule en besturingsmo-

dule.

Schakel de voeding van de 

Yard Reader Station kortston-

dig uit en weer in en wacht vijf 

minuten.

Yard Reader Station Vervang de 

Yard Reader Station.

2 LED 5 is perma-

nent UIT.

De voeding naar de 

mobiele radiomo-

dule is defect.

Controleer de voeding naar de 

mobiele radiomodule.

Schakel de voeding van de 

Yard Reader Station kortston-

dig uit en weer in en wacht vijf 

minuten.

Yard Reader Station Vervang de 

Yard Reader Station.
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7 Demontage en verwijdering

7.1 Veiligheidsinformatie

 GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom!

Contact met onder spanning staande kabels of 

componenten kan de dood tot gevolg hebben!

 ► Werkzaamheden aan elektrische apparatu-

ur mogen alleen worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde elektriciens of geschoold 

personeel onder leiding van en onder 

toezicht van gekwalificeerde elektriciens in 

overeenstemming met elektrische veilig-

heidsvoorschriften.

 WAARSCHUWING

Wanneer personeel onjuiste of geen bescher-

mende uitrusting draagt, bestaat er gevaar 

op letsel!

Bij het monteren, aansluiten en in bedrijf stel-

len van de apparatuur, is het noodzakelijk om 

persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen 

om gezondheidsrisico's te minimaliseren.

 ► Draag altijd de beschermingsmiddelen die 

voor de betreffende handeling vereist zijn 

tijdens het uitvoeren van de bewerking.

Het systeem mag alleen worden gedemonteerd door gespeci-

aliseerd personeel dat hiervoor is opgeleid, met inachtneming 

van de lokale veiligheidsvoorschriften.
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7.2 Demontage

 � Zorg ervoor dat het systeem en alle componenten span-

ningsloos zijn.

 � Open de behuizing van de Yard Reader Station (zie 

hoofdstuk «5.7.2 Het deksel van het Yard Reader Station 

openen»).

 � Verwijder de voedingskabel van de Yard Reader Station.

7.2.1 Yard Reader Station

 � Draai de klemschroeven uit de Yard Reader Station en 

verwijder het station van de muur.

7.2.2 Extra antenne

 � Schroef de klemschroeven uit de beugel en verwijder 

de beugel van de muur samen met de extra antenne en 

afstandsstuk.

 � Verwijder de extra antenne uit de beugel.

7.3 Verwijdering

Continental probeert het milieu te beschermen. Net als bij an-

dere gebruikte apparaten, kan de apparatuur via de gebruike-

lijke kanalen worden teruggestuurd naar Continental. Neem 

voor meer informatie over verwijdering contact op met uw 

geautoriseerde Continental sales partner.

 � Sorteer metalen en kunststoffen afzonderlijk voor recy-

cling of sloop.

 � Verwijder andere componenten, zoals elektrische onder-

delen (bijv. besturingsmodule, extra antenne), in overeens-

temming met de wettelijke bepalingen.
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7.3.1 Elektrische/elektronische componenten

Elektrische/elektronische componenten moeten worden ver-

wijderd in overeenstemming met Richtlijn 2002/96/EG be-

treffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

(AEEA). Neem voor vragen contact op met de plaatselijke auto-

riteit die verantwoordelijk is voor de verwijdering in uw regio.

7.3.2 Verzamelpunt voor verwijdering

Adres:

Continental Trading GmbH

“Disposal division”

VDO-Strasse 1

Gebouw B14

64832 Babenhausen

Duitsland
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8 Certificaten

De individuele certificaten zijn bij de systeemdocumenten ge-

voegd en/of zijn verkrijgbaar bij www.conticonnect.com.

8.1 Radiovergunning

Er is een radiovergunning verleend voor de Yard Reader Station 

in de volgende landen:

Zie de landenlijst op www.conticonnect.com.

In een woonomgeving kan deze apparatuur interferentie ver-

oorzaken.

8.2 FCC-informatie

De US GSM Yard Reader Station werd getest en voldoet aan 

de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform 

Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om 

een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke inter-

ferentie wanneer de apparatuur in een woonomgeving wordt 

gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radio- 

frequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd 

en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, 

schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. 

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie 

geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke 

interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat 

kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, 

wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen 

door een of meerdere van de volgende maatregelen:

 ● Verander of verplaats de ontvangende antenne. 

 ● Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvan-

ger. 

 ● Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander 

circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. 

 ● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus 

voor hulp.
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8.3 Conformiteitsverklaring

Het EU GSM Yard Reader Station voldoet aan de wettelijke 

basisvereisten en relevante voorschriften van de VS en andere 

landen die zijn vermeld op www.conticonnect.com.

De volledige originele conformiteitsverklaring staat in de 

productbijlage:

EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

of is te vinden op www.conticonnect.com.
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9 Kleurcodetabellen

De kleurcodetabellen zijn verkregen via de volgende webpa-

gina:

“https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-2/

wiring-color-codes-infographic/”

Op: 12 februari 2018

9.1 Kleurcode voor flexibele kabels

Kleurcode voor flexibele kabels

(bijvoorbeeld verlengkabels, stroomkabels en lampkabels)

Regio of land Fase Neutraal
Beschermende 

geleider /aarde

Europese Unie (EU), 

Argentinië, Australië, 

Zuid-Afrika (IEC 60446)

Australië, Nieuw-Zeeland 

(AS/NZS 3000:2007 

3.8.3)

 

Brazilië  

VS, Canada  

(messing) (zilver)

 (groen)

of

 (groen/geel)

9.2 Kleurcode voor stevige kabels

Kleurcode voor stevige kabels (bijvoorbeeld: interne bedrading van apparaten, 

installatie in lege leidingen op of onder gips)

Regio of land Fase Neutraal
Beschermende 

geleider /aarde

Argentinië  

Europese Unie (EU) 

(IEC 60446) inclusief 

het Verenigd Koninkrijk 

vanaf 31 maart 2004 (BS 

7671)
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Kleurcode voor stevige kabels (bijvoorbeeld: interne bedrading van apparaten, 

installatie in lege leidingen op of onder gips)

Regio of land Fase Neutraal
Beschermende 

geleider /aarde

VK vóór 31 maart 2004 

(BS 7671)

 

(op een vroeger 

tijdstip)

 kale gelei-

der, huls aan uitein-

de (op een vroeger 

tijdstip)

Australië, Nieuw-Zeeland 

(AS/NZS 3000:2007, 

sectie 3.8.1, tabel 3.4)

Kleuren anders 

dan

 

 

Aanbevelen 

voor enkele 

fase:

 

Aanbevolen 

voor meerdere 

fasen:

 

of

 (sinds rond 

1980)

(sinds rond 1980)

 kale gelei-

der, huls aan uitein-

de (op een vroeger 

tijdstip)

Brazilië  

 

Zuid-Afrika   

of  

 

 

 kale 

geleider, huls aan 

verbinding (op een 

vroeger tijdstip)

India, Pakistan  
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Kleurcode voor stevige kabels (bijvoorbeeld: interne bedrading van apparaten, 

installatie in lege leidingen op of onder gips)

Regio of land Fase Neutraal
Beschermende 

geleider /aarde

VS  

 

(120/208/ 

240 V)

(messing)

 

 

(277/480 V)

 

(120/208/ 

240 V)

(zilver)

 

(277/480 V)

(groen)

 kale gelei-

der

 (aarde of 

geïsoleerde aarde)

Canada   

(120/208/ 

240 V)

  

 

(600/347 V)

  

(eenfasige 

geïsoleerde 

systemen)

 

 (driefa-

sige geïsoleer-

de systemen)

 

(120/208/ 

240 V)

 

(600/347 V)

 (groen)

 kale gelei-

der

 (geïsoleerde 

aarde)
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