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1

Všeobecné informácie

1.1

Predmet tejto inštalačnej príručky
Táto inštalačná príručka obsahuje dôležité informácie
týkajúce sa manipulácie so zariadením Yard Reader
Station počas:
●

montáže,

●

uvedenia do prevádzky,

●

riešenia problémov,

●

demontáže a

● likvidácie.
Aby inštalácia zariadenia Yard Reader Station prebehla úspešne a bola bezpečná, je nutné dodržiavať všetky uvedené varovania a pokyny.
Dodržiavanie týchto pokynov pomôže zabrániť rizikám
a zvýšiť spoľahlivosť a predĺžiť životnosť zariadenia
Yard Reader Station.
Ďalej potrebné dodržiavať regionálne predpisy na
predchádzanie úrazom a všeobecné bezpečnostné
predpisy platné pre príslušné miesto používania.
Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte inštalačnú príručku, je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia Yard Reader Station a musí byť vždy uložená na
prístupnom mieste.
Ak zariadenie Yard Reader Station odovzdávate tretej
strane, je nutné odovzdať tiež túto inštalačnú príručku.

1.2

Cieľové skupiny
Táto inštalačná príručka je určená inštalačným technikom a prevádzkovateľom zariadenia Yard Reader Station.
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1.3

Informácie o tejto inštalačnej príručke

1.3.1 Poznámky týkajúce sa používania
1.3.1.1 Pokyny
Kroky, ktoré majú vykonávať pracovníci inštalácie
a obsluhy, sa opisujú postupne. Poradie krokov je
nutné dodržať.
Príklad:
◆ Krok

1.3.1.2

Zoznamy
Zoznamy, ktoré nie je nutné vykonávať v stanovenom
poradí, sú uvedené s odrážkami.
Príklad:

1.3.1.3

●

Bod 1

●

Bod 2

Odkazy
Informácie o kapitolách alebo častiach textu, ktoré
obsahujú postupy, pokyny alebo ďalšie informácie, sú
zobrazené nasledovne.
Príklad: (Pozri kapitolu „kapitola x.x“)
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1.3.2 Používané symboly
V tejto inštalačnej príručke sú varovania tiež označené
varovnými symbolmi. V tejto inštalačnej príručke sú
použité nasledovné varovné symboly:
Symbol

Význam
Všeobecné varovanie
Nebezpečenstvo z dôvodu elektrického prúdu
Všeobecné informácie a užitočné
tipy pre manipuláciu so zariadením
Informácie o dodržiavaní ekologických predpisov týkajúcich sa likvidácie
Elektrické/elektronické súčasti
označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

1.3.3 Skratky
V tejto prevádzkovej
skratky:

príručke

sa

používajú

tieto

Skratka

Význam

GND
GSM

Uzemnenie
Globálny systém pre mobilnú komunikáciu
Zariadenie informačnej technológie
Svetelná dióda
Dlhodobá evolúcia
Kontrola prístupu k médiám
Univerzálny mobilný telekomunikačný
systém

ITE
LED
LTE
MAC
UMTS
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1.3.4 Varovanie
V tejto inštalačnej príručke sa používajú tieto varovania:
NEBEZPEČENSTVO
Varovanie na tejto úrovni rizika
znamená hroziacu nebezpečnú situáciu.
Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni,
vyústi do úmrtia alebo závažného zranenia.
► Pokyny v tomto varovaní je nutné
dodržať, aby sa zabránilo riziku úmrtia alebo závažného zranenia.
VAROVANIE
Varovanie na tejto úrovni rizika
znamená nebezpečnú situáciu.
Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni,
mohla by vyústiť do úmrtia alebo závažného zranenia.
► Pokyny v tomto varovaní je nutné
dodržať, aby sa zabránilo možnému
riziku úmrtia alebo závažného zranenia.
POZOR
Varovanie na tejto úrovni rizika
znamená potenciálne nebezpečnú
situáciu.
Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni,
mohla by vyústiť do ľahkého alebo
stredne závažného zranenia.
► Pokyny v tomto varovaní je nutné
dodržať, aby sa zabránilo zraneniam.
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UPOZORNENIE
Varovanie na tejto úrovni rizika
znamená potenciálne poškodenie majetku.
Ak sa situácii nezabráni, mohla by
vyústiť do poškodenia majetku.
► Pokyny v tomto varovaní je nutné dodržať, aby sa zabránilo poškodeniu majetku.
POZNÁMKA
► Poznámka označuje dodatočné
informácie, ktoré sú dôležité pre
ďalšiu prácu alebo uľahčujú opisovaný pracovný krok.

1.4

Obmedzenie zodpovednosti
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenia ani poruchy vzniknuté v dôsledku:
●

nedodržania tejto inštalačnej príručky,

●

nesprávneho použitia,

●

manipulácie s výrobkom zo strany neškoleného
personálu či personálu, ktorý neabsolvoval dostatočné či riadne školenie,

●

nesprávnej inštalácie,

●

nepoužitia originálnych
a príslušenstva,

●

technických zmien a úprav alebo

●

úmyselného poškodenia.

náhradných

dielov
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1.5

Autorské právo
Táto inštalačná príručka a všetky dokumenty dodané so zariadením Yard Reader Station sú chránené autorským právom.
Tieto dokumenty sa nesmú reprodukovať, vcelku
ani sčasti, bez výslovného povolenia spoločnosti
Continental Reifen Deutschland GmbH.

1.6

Ustanovenie týkajúce sa záruky
Platia príslušné „Všeobecné podmienky spoločnosti
Continental AG“ s výnimkou akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sa môžu líšiť.
Najnovšia verzia je k dispozícii u vášho partnera
Continental.

1.7

Adresa výrobcu
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstrasse 25
301 65 Hanover
Nemecko
www.conticonnect.com

1.8

Zákaznícky servis
Ak máte akékoľvek technické otázky v súvislosti so
zariadením Yard Reader Station, kontaktujte, prosím, svojho partnera Continental.

10

Bezpečnosť
2

Bezpečnosť

2.1

Všeobecné informácie
Táto
kapitola
uvádza
dôležité
o všetkých bezpečnostných aspektoch.

informácie

Okrem všeobecných bezpečnostných informácií
uvedených v tejto kapitole každá kapitola, ktorá
pokrýva určitú skupinu opatrení, poskytuje ďalšie
bezpečnostné informácie týkajúce sa príslušnej kapitoly.
Nebezpečenstvá, ktoré sa môžu objaviť počas špecifického kroku, sú opísané pred príslušným krokom.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov!
Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov na manipuláciu uvedených v tejto inštalačnej príručke
môže mať za následok závažné riziká.
► Dodržujte varovania a pokyny uvedené v tejto príručke.

2.2

Zákaz úprav
Akékoľvek úpravy a zmeny zariadenia Yard Reader
Station sú zakázané.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenia vzniknuté v dôsledku akýchkoľvek vykonaných úprav alebo zmien.
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2.3

Zamýšľané použitie
Zariadenie Yard Reader Station bolo navrhnuté výhradne na získavanie údajov zo snímačov pneumatiky a prevádzanie týchto údajov na webový portál
ContiConnect™ prostredníctvom mobilného rádiového spojenia. Snímače musia byť v rozsahu príjmu zariadenia Yard Reader Station aspoň dve minúty.
Systém sa môže používať v technickom rámci
a prevádzkových podmienkach definovaných výrobcom (pozri kapitolu „3 Technické údaje“).
Akékoľvek iné použitie alebo použitie nad rámec
tohto použitia sa považuje za nesprávne použitie
a je zakázané.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo z dôvodu nesprávneho použitia!
Akékoľvek použitie nad rámec zamýšľaného použitia alebo iné použitie zariadenia
Yard Reader Station môže viesť k
nebezpečným situáciám.
► Zariadenie Yard Reader Station je
možné používať iba na zamýšľaný
účel.
► Dodržujte všetky informácie
uvedené v tejto inštalačnej
príručke.
Nároky akéhokoľvek druhu v súvislosti so škodami
v dôsledku nesprávneho použitia sú vylúčené.
Riziko nedodržania týchto pokynov nesie výhradne
používateľ.
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2.4

Všeobecné bezpečnostné pokyny
Zariadenie Yard Reader Station bolo vytvorené
v súlade s najnovšou platnou smernicou a využíva
najmodernejšiu technológiu v súlade so všeobecne
uznávanými
bezpečnostnými
pravidlami
a predpismi.
Bez ohľadu na to však môže pri inštalácii
a používaní zariadenia Yard Reader Station dôjsť k
riziku a poškodeniu.
Je nutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny na bezpečnú inštaláciu a bezchybnú prevádzku zariadenia Yard Reader Station:
●

Dodržujte všetky pracovno-bezpečnostné predpisy platné pre danú krajinu.

●

Pred začatím práce skontrolujte všetky diely
a pripájacie káble zariadenia Yard Reader Station, či sa na nich nevyskytujú viditeľné známky
externého poškodenia. Neuvádzajte zariadenie
Yard Reader Station do prevádzky, ak je poškodené.

●

Opravy zariadenia Yard Reader Station smie vykonávať iba vyškolený odborný personál. Opravy vykonané nevyškolenými osobami môžu mať
za následok závažné riziká.

●

Chybné súčasti je možné nahradiť iba originálnymi náhradnými dielmi. Iba originálne diely
zaručujú splnenie bezpečnostných požiadaviek.
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2.5

Špecifické riziká
Nebezpečenstvo
prúdom!

v súvislosti

s elektrickým

Kontakt s káblami pod napätím alebo súčasťami
predstavuje riziko ohrozenia života!
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●

Prácu na elektrickom zariadení môžu vykonávať
iba kvalifikovaní elektrikári alebo školený personál pod vedením

●

a
dohľadom
kvalifikovaných
elektrikárov
v súlade s elektrickými bezpečnostnými predpismi.

●

Akékoľvek poruchy identifikované na elektrických
systémoch/zostavách/prevádzkových
zdrojoch je nutné okamžite opraviť. Kým sa poruchy odstránia, existuje závažné riziko, a preto
sa systém nesmie používať v chybnom stave.

●

Nikdy nepracujte na dieloch pod napätím! Systémové súčasti, na ktorých sa majú vykonávať
opravné práce, musia byť bez napätia, ak je
uvedené. Najprv skontrolujte, či sú odpojené
diely v stave bez napätia, potom uzemnite
a skratujte tieto diely a izolujte susediace diely
pod napätím.

●

Poistky sa nesmú opravovať, ani obchádzať.
Používajte iba originálne poistky so špecifikovanou hodnotou prúdu.

●

Ak je poškodená izolácia, okamžite vypnite prívod elektrickej energie a zariaďte opravu izolácie.

●

Diely pod napätím udržujte mimo vlhkosti, aby
ste zabránili skratom.

Bezpečnosť
2.6

Požiadavky na personál
VAROVANIE
Riziko zranenia z dôvodu neadekvátnych kvalifikácií
Nesprávna manipulácia môže spôsobiť
závažne zranenia a poškodenia.
► Všetky úkony nechajte vykonávať
iba riadne kvalifikovanému personálu.
Táto inštalačná príručka odkazuje na nasledujúce
kvalifikácie:
•

Odborný personál
je schopný vykonávať prácu, ktorá je mu pridelená, nezávisle identifikovať potenciálne nebezpečenstvá a vyhnúť sa im vďaka svojmu špecializovanému technickému školeniu, znalostiam
a skúsenostiam či ovládaniu príslušných predpisov.

•

Elektrikári
sú schopní vykonávať prácu na elektrickom zariadení, nezávisle identifikovať potenciálne nebezpečenstvá a vyhnúť sa im vďaka svojmu
špecializovanému technickému vyškoleniu, znalostiam a skúsenostiam či ovládaniu príslušných
noriem a predpisov. Príslušný elektrikár je vyškolený pre špecifické miesto použitia, na ktorom pracuje, a je oboznámený s príslušnými
normami a ustanoveniami.

Prácu môžu vykonávať iba osoby, od ktorých je
možné očakávať spoľahlivé vykonávanie príslušnej
úlohy. Osoby, ktorých reakcie sú narušené, napr.
v dôsledku zneužívania drog, alkoholu alebo liekov,
nie sú oprávnené prácu vykonávať.

15

Bezpečnosť
2.7

Osobné ochranné prostriedky
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia z dôvodu
nesprávnych či chýbajúcich
ochranných prostriedkov!
Počas inštalačného procesu je nutné
nosiť osobné ochranné prostriedky
s cieľom minimalizovať zdravotné
riziká.
► Noste ochranné prostriedky požadované pre príslušnú operáciu počas inštalačného procesu.
► Dodržujte značky umiestnené
v pracovnej oblasti týkajúce sa
osobných ochranných prostriedkov.
Počas inštalačného procesu noste tieto ochranné
prostriedky:
Symbol

Význam
Noste bezpečnostnú obuv.
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3

Technické údaje

3.1

Všeobecné informácie
Prevádzkový teplotný rozsah
Miesto inštalácie

-35 °C až 55 °C
-31 °F až 131 °F
Umiestnenie na stenu
Trvalá prevádzka
(trvalo pripojené)

Prevádzkový režim
Trieda ochrany

II

Typ ochrany

3.2

UL typ 3 IP64

EU GSM Yard Reader Station
Rozmery (D × Š × V)
Hmotnosť

312 × 130 × 410
mm
12,28 × 5,11 × 16,14 palcov
~ 2,1
kg
~ 74
oz

Prijímacia frekvencia

433,92

MHz

Frekvenčné rozsahy
mobilného rádiového
modulu
GSM:

900/1800

MHz

900/1800/2100
800/900/1800/
2100/2600

MHz

100 – 240

VAC

50 – 60

Hz

Max. 6,6

W

Min. 2,2

W

Max. 45

mA

UMTS/3G:
LTE:
Rozsah vstupného
napätia
Sieťová frekvencia
Spotreba energie pri
teplote prostredia 23
°C (73,4 °F)
Spotreba prúdu pri
230 V

MHz
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3.3

US GSM Yard Reader Station
Rozmery (D × Š × V)
Hmotnosť
Prijímacia frekvencia

312 × 130 × 410
mm
12,28 × 5,11 × 16,14 palcov
~ 2,1
g
~ 74
oz
433,92
MHz

Frekvenčné rozsahy
mobilného rádiového
modulu
GSM:
UMTS/3G:

LTE:

850/900/
1800/1900
850/
AWS (1700/2100)/
1900

MHz

700/850/

MHz

MHz

AWS (1700/2100)/
1900
Rozsah vstupného
napätia
Sieťová frekvencia
Spotreba energie pri
teplote prostredia 23
°C (73,4 °F)
Spotreba prúdu pri
120 V

3.4

VAC

50 – 60

Hz

Max. 6,6
Min. 2,2

W
W

Max. 87

mA

Prídavná anténa
Rozmery (D × Š × V)
Hmotnosť
Frekvencia
Počet pripájacích cyklov
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120 – 140

90 × 42 × 28
3,54 × 1,65 × 1,1
44
1,55
433,92
10

mm
palcov
g
oz
MHz

Technické údaje
3.5

Rozsah dodávky
Zariadenie Yard Reader Station sa dodáva s týmito súčasťami:

Yard Reader Station
Prídavná anténa
Držiak na prídavnú anténu
Ochranný kryt na prídavnú anténu
Medzikus pre prídavnú anténu
Pripájací kábel pre prídavnú anténu
Špeciálny kľúč na otvorenie feritového jadra
Feritové jadro pre prídavnú anténu
Štyri skrutky na utesnenie krytu
Dve pútka na káble (nie sú na obrázku)
Inštalačná príručka (nie je na obrázku)
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4

Konštrukcia a funkčnosť

4.1

Opis funkcie
Zariadenie Yard Reader Station vrátane prídavnej
antény je hardvérová súčasť platformy ContiConnect™ na digitálne monitorovanie pneumatík.
Zariadenie Yard Reader Station prijíma všetky údaje zo snímačov pneumatík umiestnených v oblasti
príjmu a prenáša tieto informácie do databázy
Continental prostredníctvom mobilného rádiového
spojenia.
Zariadenie Yard Reader Station je inštalované
v oblasti, v ktorej vozidlá zastavujú na aspoň dve
minúty, keďže snímače automaticky zasielajú svoje
údaje každé dve minúty. Prídavnú anténu je možné použiť aj na zväčšenie rozsahu príjmu a je prepojená so zariadením Yard Reader Station.
Zariadenie Yard Reader Station je komfortný systém. Nie je možné úplne vylúčiť, že v prípade nepriaznivých podmienok zariadenie Yard Reader
Station nedostane údaje zo snímača pneumatík
alebo, naopak, že zariadenie Yard Reader Station
údaje neprenesie.
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4.2

Všeobecný prehľad

Snímač pneumatiky
Yard Reader Station
Program Continental
Webový portál ContiConnect™
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4.3

Yard Reader Station
Zariadenie Yard Reader Station sa skladá z krytu
s anténou na príjem údajov zo snímačov pneumatík. Kryt má jedno pripojenie pre napájanie a jedno
pre prídavnú anténu. Štyri LED poskytujú informácie o stave riadiaceho modulu. Ďalšia LED poskytuje informácie o stave mobilného rádiového modulu.

Anténa
Kryt
Stavová LED pre riadiaci modul
Stavové LED pre mobilný rádiový modul
Pripojenie pre napájanie
Pripojenie pre prídavnú anténu
22

Konštrukcia a funkčnosť
Vo vnútri zariadenia Yard Reader Station sú dva
napájacie zdroje so spínacím režimom, jedna
skrutková svorkovnica, riadiaci modul s prípojkami
pre anténu a prídavnú anténu a mobilný rádiový
modul s mobilnou rádiovou anténou.

Feritové jadrá
Mobilná rádiová anténa
Skrutková svorkovnica
Pripojenie antény
Napájacie zdroje so spínacím režimom
Riadiaci modul
Mobilný rádiový modul
Pripojenie pre prídavnú anténu
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4.3.1 Oznámenie
K zariadeniu Yard Reader Station sú pripojené tieto
oznámenia:

Varovanie – nebezpečné napätie
QR kód pre webovú stránku
www.conticonnect.com
Samolepka označujúca adresu MAC
Informácie o produkte
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4.4

Prídavná anténa
Prídavná anténa je pripojená k držiaku a je chránená ochranným krytom. Medzikus zaisťuje správnu vzdialenosť od steny, a tým optimálny príjem
prídavnej antény.

Ochranný kryt
Držiak
Medzikus
Skrutky (nezahrnuté v dodávke)

4.5

Náhradné diely
Prehľad
dostupných
náhradných
dielov
a zodpovedajúce čísla tovaru sú k dispozícii u vášho
obchodného partnera Continental.
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5

Montáž

5.1

Kontrola dodávky
POZNÁMKA
► Skontrolujte celú dodávku, aby ste
uistili, či bolo dodané všetko a či nejaké položky nevykazujú viditeľné
poškodenie.
► Hneď po dodaní zariadenia Yard Reader Station vyznačte v certifikáte
o prijatí akékoľvek poškodenie spôsobené v dôsledku nedostatočného balenia alebo prepravného procesu
a upovedomte okamžite svojho obchodného partnera Continental.

5.2

Likvidácia obalu
Obal chráni systém pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály sa vybrali na základe
toho, že sú kompatibilné so životným prostredím
a vhodné na ekologickú likvidáciu, a preto sú
recyklovateľné.
Uvedenie obalov späť do materiálového cyklu
šetrí suroviny a znižuje množstvo produkovaného
odpadu. Obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, likvidujte v súlade s platnými miestnymi
predpismi.
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5.3

Bezpečnostné informácie
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo v súvislosti
s elektrickým prúdom!
Kontakt s káblami pod napätím alebo
súčasťami predstavuje riziko ohrozenia
života!
► Prácu na elektrickom zariadení môžu
vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári
alebo školený personál pod vedením
a dohľadom kvalifikovaných elektrikárov v súlade s elektrotechnickými
bezpečnostnými predpismi.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia z dôvodu
nesprávnych či chýbajúcich ochranných prostriedkov!
Počas montáže, pripájania a uvádzania
zariadenia do prevádzky je nutné nosiť
osobné ochranné prostriedky s cieľom
minimalizovať zdravotné riziká.
► Vždy noste ochranné prostriedky
požadované pre príslušnú operáciu
počas prevádzky.
Zariadenie môže namontovať, pripojiť a uviesť
do prevádzky iba špecializovaný personál, ktorý je
oprávnený tak urobiť vďaka svojmu vyškoleniu
a kvalifikácii.
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5.4

Pokyny týkajúce sa elektrických pripojení
●
●

●
●
●
●

●

●
●

●
●

●

●
●
●
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Zariadenie Yard Reader Station vyžaduje jednofázové napájanie.
Zariadenie musí byť inštalované tak, aby bolo možné
odpojiť prívod energie pomocou externého izolačného zariadenia, ku ktorému je jednoduchý prístup
v blízkosti zariadenia Yard Reader Station.
Zariadenie Yard Reader Station musí byť pripojené
k napájaciemu systému ITE.
Z bezpečnostných dôvodov musí byť pre zariadenie
Yard Reader Station zaistená externá ochrana proti
skratu.
Ak sa zariadenie Yard Reader Station prevádzkuje
v oblasti s prepätím v kategórii III alebo IV, musí
byť nainštalovaná ochrana proti prepätiu.
Pripojte sieťové napájanie v súlade s miestnymi
predpismi a zaistite ochranu proti zásahu elektrickým prúdom.
Zaistite, aby bola kabeláž od siete k zariadeniu
Yard Reader Station v súlade s miestnymi predpismi.
Káble však musia mať priemer jadra minimálne
1,024 mm, prierez jadra 0,823 mm2 (AWG 18)
a odpor 20,95 mΩ/m.
Počas inštalačného procesu používajte pružné a
ohybné káble.
Zaistite, aby bol uzemňovací kábel dostatočne dlhý
a aby sa kabeláž uskutočnila v súlade s miestnymi
predpismi.
Káblová priechodka musí byť schopná odolať štvornásobku hmotnosti zariadenia Yard Reader Station.
Informáciu o hmotnosti zariadenia Yard Reader Station nájdete v kapitole „3 Technické údaje“.
Pripojený napájací kábel musí po inštalačnom procese odolať ťažnej sile 5,0 kg.
Dodržujte hodnoty tepelných medzí. Pozri kapitolu
„3 Technické údaje“.
Interné systémy napájania sú vybavené poistkou
(oneskorovacia poistka 2-A). Zapojenie by malo byť
správne a malo by poskytovať dostatočnú úroveň
ochrany externých poistiek.

Montáž
●

5.5

Zaistite, aby bol napájací zdroj chránený pred vyšším ako povoleným prúdom a zemným zvodom.

Požiadavky týkajúce sa miesta inštalácie
●
●

●

●
●

Miesto inštalácie musí spĺňať tieto požiadavky:
Oblasť, kde môžu vozidlá zastaviť aspoň na dve minúty,
Oblasť s dostatočnou úrovňou odrazu elektromagnetických vĺn, napr. stena naproti zariadeniu Yard Reader Station,
Dobrý mobilný rádiový príjem pre príslušnú šírku
pásma vybranej verzie zariadenia Yard Reader Station v blízkosti oblasti,
Zdroj elektrického napájania v blízkosti.
Zariadenie Yard Reader Station a prídavná anténa sú
v ochrannej triede IP64, a preto sú vhodné aj na inštaláciu vonku. Ak je zariadenie inštalované vonku,
miesto inštalácie musí byť chránené pred priamym
slnečným svetlom, aby sa zabránilo poškodeniu
v dôsledku prehriatia.
POZNÁMKA
► Pri voľbe miesta inštalácie zohľadnite
miestne zákony a vyhnite sa akémukoľvek riziku.
► Predmety v rozsahu snímačov pneumatík a antén môžu poškodiť príjem.
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5.6

Varianty inštalácie s prídavnou anténou
Rozsah príjmu zariadenia Yard Reader Station je
približne 15 m (16,4 yardov). Príjem sa však môže
v dôsledku miestnych podmienok líšiť.
Príjem je možné zlepšiť namontovaním prídavnej
antény.
Zariadenie Yard Reader Station a prídavná anténa
musia byť inštalované tak, aby boli od seba vzdialené aspoň 10 m (10,9 yardov).
Nasledovné tri varianty sú príklady možností inštalácie.
Variant 1:
Steny na oboch stranách alebo v uzavretých skladiskách

Variant 2:
Stena na jednej strane
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5.7

Montáž a pripojenie stanice Yard Reader Station

5.7.1 Podmienky montáže
POZNÁMKA
► Pred konečnou montážou stanice
sa odporúča skontrolovať zaparkované vozidlo vybavené snímačmi
pneumatík, aby sa zistilo, či dochádza k prijímaniu všetkých údajov.
Počas procesu montáže dodržujte tieto podmienky:
●

Zaistite, aby boli systém a súčasti bez napätia.

●

Kryt zariadenia Yard Reader Station otvárajte
v suchých podmienkach.

●

Stanicu namontujte priamo na stenu tak, aby
bol za anténou pevný povrch 5 cm (1,97 palca),
keďže to zlepší príjem.

●

Namontujte stanicu do výšky 2,5 až 4 m (8,2 až
13,1 stôp). Ak je výška obmedzená, zvoľte najvyššiu možnú polohu.

●

Stanicu nikdy nemontujte hore nohami.
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5.7.2 Otvorenie krytu stanice Yard Reader Station
◆ Pomocou skrutkovača vyklopte západku pákovým pohybom, ktorým tlačte západku smerom
von.

Kryt je možné otvárať iba do strán.

5.7.3 Uzavretie krytu stanice Yard Reader Station
◆ Umiestnite kryt na škatuľu a zaistite pomocou
štyroch dodaných skrutiek. Skrutky sú umiestnené v malom vrecku v kryte.
◆ Potom zaklopte západky na oboch stranách
a zacvaknite ich na miesto.
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5.7.4 Montáž stanice Yard Reader Station
◆ Označte vzdialenosti medzi otvormi na stene
a otvory vyvŕtajte.

◆ Zaskrutkujte zariadenie Yard Reader Station na
miesto pomocou príchytiek vhodných pre materiál steny. Príchytky nie sú v dodávke zahrnuté.
Zaistite, aby boli skrutky bezpečne na mieste
a aby bolo zariadenie Yard Reader Station stabilné a zaistené.

◆ Zaistite, aby boli systém a súčasti bez napätia.
◆ Kryt zariadenia Yard Reader Station otvárajte
v suchých podmienkach (pozri kapitolu „5.7.2
Otvorenie krytu stanice Yard Reader Station").
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5.7.5 Pripojenie stanice Yard Reader Station
◆ Otvorte káblovú priechodku (vpravo dole)
a veďte napájací kábel káblovou priechodkou.
Napájací kábel je nutné viesť káblovou priechodkou v súlade s miestnymi predpismi.
◆ Pripravte napájací kábel, veďte ho otvorom
v kryte a pripojte ho ku skrutkovacej svorkovnici.
- L = živý vodič (fáza)
- N = neutrálny vodič
- PE = ochranný vodič (uzemnenie)

◆ Kryt zariadenia Yard Reader Station zatvárajte
v suchých podmienkach (pozri kapitolu „5.7.3
Uzavretie krytu stanice Yard Reader Station“).
◆ Zapnite napájanie a vykonajte kontrolu funkčnosti.
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5.8

Montáž prídavnej antény

5.8.1 Pripojenie prídavnej antény k riadiacemu modulu
Pripojte prídavnú anténu k riadiacemu modulu takto:
◆ Zaistite, aby boli systém a súčasti bez napätia.
◆ Kryt zariadenia Yard Reader Station otvárajte
v suchých podmienkach (pozri kapitolu „5.7.2
Otvorenie krytu stanice Yard Reader Station").
◆ Otvorte káblovú priechodku pre prídavnú anténu
(strana škatule vľavo dole). Vyberte upchávky
a ponechajte si gumový krúžok.

◆ Uvoľnite skrutky na trojkolíkovom konektore
a odstráňte skrutkovú svorkovnicu z kábla.
◆ Veďte kábel káblovou priechodkou.

◆ Znovu vložte konce káblov do trojkolíkového konektora (pozri obrázok) a dotiahnite.
Čierny (GND),
(+12 V).

Žltý (vedenie K),

Červený
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◆ Otvorte feritové jadro pomocou dodaného
špeciálneho kľúča, ak je uzavreté.
◆ Umiestnite feritové jadro na kábel tak, aby
sedelo čo najtesnejšie na trojkolíkovej
skrutkovacej svorkovnici. Potom feritové
jadro pevne stlačte, aby ste ho uzavreli.
◆ Vložte trojkolíkový konektor do ľavého portu na riadiacom module označeného
„Rec2“. Veďte kábel tak, aby neprechádzal
cez mobilnú rádiovú anténu ani stavové
LED a upevnite ho k vnútornej stene pomocou dodávaného káblového pútka.

◆ Kryt zariadenia Yard Reader Station zatvárajte
v suchých podmienkach (pozri kapitolu „5.7.3
Uzavretie krytu stanice Yard Reader Station“).
◆ Uzatvorte káblovú priechodku.
◆ Postupujte podľa pokynov v kapitole „5.8.2
Montáž prídavnej antény na stenu“ . Opäť
zaistite, aby boli systém a súčasti bez napätia.
◆ Znovu pripojte napájanie a vykonajte kontrolu
funkčnosti. Skontrolujte, či LED3 SVIETI.
36
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5.8.2 Montáž prídavnej antény na stenu
UPOZORNENIE
Poškodenie stanice Yard Reader
Station z dôvodu skratu
v pripájacom kábli pre prídavnú anténu
Poškodenie pripájacieho kábla
môže viesť ku skratu, a tým k poškodeniu zariadenia Yard Reader
Station.
► Kladeniu kábla na podlahu venujte
maximálnu pozornosť.
► Kábel položte tak, aby cezeň nejazdili vozidlá.
Počas procesu montáže dodržujte tieto podmienky:
● Prídavná anténa musí byť umiestnená 5 cm (1,97
palca) od steny. Použite na to dodávaný medzikus.

Namontujte a pripojte prídavnú anténu takto:
◆ Zaistite, aby boli systém a súčasti bez napätia.
◆ Prídavnú anténu zatlačte do držiaka, ako sa zobrazuje na obrázku.
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◆ Veďte napájací kábel otvorom v zadnej časti
držiaka a pripojte ho k prídavnej anténe.

◆ Namontujte ochranný kryt cez prídavnú anténu.

◆ Označte vzdialenosti medzi otvormi na stene
a otvory vyvŕtajte.
◆ Zatlačte prídavnú anténu na stenu spolu
s medzikusom a priskrutkujte ju na miesto
pomocou príchytiek vhodných pre materiál
steny. Príchytky nie sú v dodávke zahrnuté.
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5.9

Kontroly, ktoré treba vykonať po procese montáže
Získajte potvrdenie od svojho obchodného partnera
Continental o tom, že zariadenie Yard Reader Station je aktivované a pripravené na použitie.
Aspoň päť minút po pripojení zariadenia Yard Reader
Station k napájaniu použite päť stavových LED na
kontrolu, či bolo zariadenie úspešne inštalované:
LED1 SVIETI.
LED2 SVIETI a bliká, ak sa aktivovaný snímač
pneumatiky nachádza v prijímacom rozsahu aspoň dve minúty (prvá anténa je aktívna).
● LED3 SVIETI a bliká, ak sa aktivovaný snímač
pneumatiky nachádza v prijímacom rozsahu aspoň dve minúty (druhá anténa je aktívna).
● LED4 NESVIETI.
● LED5 SVIETI bielo.
Ak tomu tak nie je, pozri kapitolu „6 Riešenie
problémov“.
●
●

Stavová LED pre riadiaci modul:

Napájanie OK
Stav prvej antény (prijímač I)
Stav druhej antény (prijímač II)
Stav internetového pripojenia
Stavové LED pre mobilný rádiový modul:

Stav mobilného rádiového modulu
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6

Riešenie problémov

6.1

Bezpečnostné informácie
●

Poruchy môže opravovať iba špecializovaný personál, ktorý je na to vyškolený.

●

Práce je nutné vykonávať v súlade s pokynmi
stanovenými v tejto inštalačnej príručke.
POZNÁMKA
► Prácu na elektrických komponentoch zariadenia môžu vykonávať iba
kvalifikovaní elektrikári alebo školený personál pod vedením
a dohľadom kvalifikovaných elektrikárov v súlade s elektrotechnickými
bezpečnostnými predpismi.

6.2
Porucha
1

Riešenie problémov týkajúcich sa stanice Yard
Reader Station
Stav LED
LED1 NESVIETI.

Možná príčina
Pokyn
poruchy
Napájanie je
Zapnite napájanie pre zariadenie
chybné.
Yard Reader Station.
Skontrolujte napájací kábel pre
zariadenie Yard Reader Station.
Otvorte kryt a skontrolujte, či sú
napájacie systémy v zariadení
Yard Reader Station ZAPNUTÉ.
Vymeňte zariadenie Yard Reader
Station.

2
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LED1 bliká
pomaly raz
za sekundu.

Aplikácia je
spustená, žiadne pripojenie
k programu
Continental.

Na chvíľu vypnite napájanie pre
zariadenie Yard Reader Station,
znovu ho zapnite a počkajte päť
minút.
Kontaktujte svojho obchodného
partnera Continental.

Riešenie problémov
Porucha
3

Stav LED
LED1 trvale
SVIETI
a neblikne ani
raz za 2,5 minúty.

Možná príčina
poruchy
Softvérová aplikácia je spustená,
ale do programu
Continental sa
nenahrávajú
žiadne údaje.

Pokyn
Zaistite, aby bol aktivovaný
snímač pneumatiky
v rozsahu príjmu zariadenia
Yard Reader Station.
Zaistite, aby sa LED2 alebo
LED3 rozsvietili.
Na chvíľu vypnite napájanie
pre zariadenie Yard Reader
Station, znovu ho zapnite
a počkajte päť minút.
Kontaktujte svojho obchodného partnera Continental.

4

LED2 trvale
NESVIETI.

Porucha komunikácie s anténou

Na chvíľu vypnite napájanie
pre zariadenie Yard Reader
Station, znovu ho zapnite
a počkajte päť minút.
Skontrolujte trojkolíkový
konektor na anténovom
kábli.
Skontrolujte, či je výstupné
napätie medzi kolíkom 1
a kolíkom 3 na zelenom
trojkolíkovom konektore
prijímača I na tlačenom
spoji 12 V.
Ak je napätie nižšie než 12
V, zariadenie Yard Reader
Station vymeňte.
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Porucha
5

Stav LED
LED2 trvale
SVIETI
a neblikne ani
raz v priebehu
dvoch minút,
ak je aktivovaný snímač
pneumatiky
v rozsahu príjmu.

Možná príčina
poruchy
Údaje/telegramy
zo snímačov pneumatík sa neprijímajú.

Pokyn
Zaistite, aby boli aktívne
snímače namontované na
pneumatikách. Ak nie sú
snímače aktivované, použite
ručný nástroj na ich aktiváciu.
Zaistite, aby bolo vozidlo so
snímačmi v rozsahu detekcie
zariadenia Yard Reader Station. Možnosťou je zvoliť iné
umiestnenie pre montáž systému s cieľom zlepšiť príjem.
Vyberte umiestnenie, kde sa
signály snímača adekvátne
odrážajú.
Zaistite, aby medzi vozidlom
a zariadením Yard Reader
Station neboli žiadne prekážky.

6

LED4 trvale
svieti.

Žiadne spojenie
s programom
Continental
Posledná aktualizácia softvéru
zlyhala.

Skontrolujte, či stavová LED
mobilného rádia SVIETI.
Zaistite, aby bol mobilný rádiový kábel pripojený
k mobilnému rádiovému modulu a riadiacemu modulu.
Skontrolujte sieťové pokrytie
a premiestnite zariadenie
Yard Reader Station, ak treba.
SIM karta je poškodená.
Vymeňte zariadenie Yard
Reader Station.
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Porucha
7

Stav LED
LED4 pomaly
bliká raz za
sekundu.

Možná príčina
poruchy
Počkajte na spojenie s databázou
Continental.
Zariadenie Yard
Reader Station je
v deaktivovanom
režime.
Nie je možné pripojiť sa
k programu Continental.

Pokyn
Zapnite systém a počkajte
päť minút.
Zaistite, aby bolo okolo zariadenia Yard Reader Station
konzistentné sieťové pokrytie.
Požiadajte svojho obchodného partnera Continental, aby
potvrdil, že zariadenie Yard
Reader Station a SIM karta
sú aktivované.
Program zlyhal – požiadajte
svojho obchodného partnera
Continental o potvrdenie.

8

LED4 trvale
bliká.

9

LED1 rýchlo
bliká a LED4
NESVIETI.

K dispozícii je
internetové pripojenie, ale zariadenie Yard Reader
Station nie je
overené
v programe Continental.
Zariadenie
Yard Reader Station nie je aktivované.

Kontaktujte svojho obchodného partnera Continental
a skontrolujte, či je zariadenie Yard Reader Station registrované a aktivované.

Kontaktujte svojho obchodného partnera Continental
a skontrolujte, či je zariadenie Yard Reader Station aktivované a nebolo nastavené
do pohotovostného režimu.
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6.3
Porucha
1

Riešenie problémov týkajúcich sa prídavnej
antény
Stav LED

Možná príčina
poruchy

LED3 trvale Porucha komuniNESVIETI,
kácie s prídavnou
keď je pri- anténou.
pojená prídavná anténa.

Pokyn
Na chvíľu vypnite napájanie
pre zariadenie Yard Reader
Station a znovu ho zapnite.
Skontrolujte trojkolíkový konektor pre prídavnú anténu.
Skontrolujte, či je výstupné
napätie medzi kolíkom 1
a kolíkom 3 na zelenom trojkolíkovom konektore prídavnej antény na tlačenom spoji
12 V.
Ak je napätie nižšie než 12 V,
zariadenie Yard Reader Station vymeňte.

2

LED3 trvale
SVIETI
a neblikne
ani raz
v priebehu
dvoch minút, ak je
aktivovaný
snímač
pneumatiky
v rozsahu
príjmu.

Údaje/telegramy
zo snímačov pneumatík sa neprijímajú.

Zaistite, aby boli aktívne
snímače namontované na
pneumatikách. Ak nie sú
snímače aktivované, použite
ručný nástroj na ich aktiváciu.
Zaistite, aby bolo vozidlo so
snímačmi v rozsahu detekcie
zariadenia Yard Reader Station. Možnosťou je zvoliť iné
umiestnenie pre montáž systému s cieľom zlepšiť príjem.
Vyberte umiestnenie, kde sa
signály snímača adekvátne
odrážajú.
Zaistite, aby medzi vozidlom
a zariadením Yard Reader
Station neboli žiadne prekážky.
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6.4
Porucha

Riešenie problémov týkajúcich sa mobilného
rádiového modulu
Stav LED

Možná príčina
poruchy

Pokyn

1

LED5 trvale
svieti žlto.

USB spojenie
Zaistite, aby bol USB kábel
s riadiacim modu- pripojený k mobilnému
lom je chybné.
rádiovému modulu
a riadiacemu modulu.
Na chvíľu vypnite napájanie pre zariadenie Yard
Reader Station, znovu ho
zapnite a počkajte päť minút.
Vymeňte zariadenie Yard
Reader Station.

2

LED5 trvale
NESVIETI.

Napájanie mobilného rádiového
modulu je chybné.

Skontrolujte napájanie
mobilného rádiového modulu.
Na chvíľu vypnite napájanie pre zariadenie Yard
Reader Station, znovu ho
zapnite a počkajte päť minút.
Vymeňte zariadenie Yard
Reader Station.
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7

Demontáž a likvidácia

7.1

Bezpečnostné informácie
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo v súvislosti
s elektrickým prúdom!
Kontakt s káblami pod napätím alebo
súčasťami predstavuje riziko ohrozenia
života!
► Prácu na elektrickom zariadení môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári alebo školený personál pod
vedením a dohľadom kvalifikovaných elektrikárov v súlade
s elektrotechnickými bezpečnostnými predpismi.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia z dôvodu
nesprávnych či chýbajúcich
ochranných prostriedkov!
Počas montáže, pripájania a uvádzania
zariadenia do prevádzky je nutné nosiť
osobné ochranné prostriedky s cieľom
minimalizovať zdravotné riziká.
► Vždy noste ochranné prostriedky
požadované pre príslušnú operáciu počas prevádzky.
Systém môže demontovať iba špecializovaný personál, ktorý je vyškolený, aby tak mohol robiť
s ohľadom na miestne bezpečnostné ustanovenia.
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7.2

Demontáž
◆ Zaistite, aby boli systém a súčasti bez napätia.
◆ Otvorte kryt zariadenia Yard Reader Station
(pozri kapitolu „5.7.2 Otvorenie krytu stanice
Yard Reader Station“).
◆ Vyberte napájací kábel zo zariadenia Yard Reader Station.

7.2.1 Yard Reader Station
◆ Odskrutkujte upínacie skrutky zo zariadenia
Yard Reader Station a stanicu snímte zo steny.

7.2.2 Prídavná anténa
◆ ♦
Odskrutkujte upínacie skrutky z držiaka
a snímte držiak zo steny spolu s prídavnou anténou a medzikusom.
◆ ♦

7.3

Vyberte prídavnú anténu z držiaka.

Likvidácia
Spoločnosť Continental sa usiluje chrániť životné
prostredie. Ako v prípade ostatných prístrojov, zariadenie je možné vrátiť spoločnosti Continental
obvyklými kanálmi. Ďalšie podrobnosti v súvislosti
s likvidáciou vám poskytne váš obchodný partner
Continental.
◆ Kovy a plasty
a zošrotovania.

trieďte

na

účely

recyklácie

◆ Ostatné súčasti, ako sú elektrické diely (napr.
riadiaci modul, prídavná anténa), likvidujte
v súlade so zákonnými ustanoveniami.
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7.3.1 Elektrické/elektronické súčasti
Elektrické/elektronické súčasti je nutné likvidovať
v súlade
so
smernicou
2002/96/ES
o odpadových
elektrických
a elektronických
zariadeniach (OEEZ). Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestny úrad zodpovedný za
likvidáciu vo vašej oblasti.

7.3.2 Zberný bod pre likvidáciu
Adresa:
Continental Trading GmbH
„Disposal division“
VDO-Strasse 1
Building B14
64832 Babenhausen
Nemecko
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8

Certifikácia
Jednotlivé certifikáty sú priložené spoločne so systémovými dokumentmi a/alebo k dispozícii na webovej stránke www.conticonnect.com.

8.1

Rádiová licencia
Rádiová licencia sa poskytla pre zariadenie Yard
Reader Station v týchto krajinách:
Zoznam
krajín
nájdete
www.conticonnect.com.

na

stránke

V rezidenčnej oblasti môže toto zariadenie spôsobovať rušenie.

8.2

Informácie FCC
Zariadenie US GSM Yard Reader Station bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy
B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu
proti škodlivému rušeniu pri prevádzke zariadenia
v rezidenčnej oblasti. Toto zariadenie generuje,
používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu
a ak nie je inštalované a nepoužíva sa v súlade
s návodom na používanie, môže spôsobiť škodlivé
rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však
žiadna záruka, že v určitej inštalácii nedôjde
k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé
rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, ktoré je
možné identifikovať jeho vypnutím a zapnutím,
používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť
rušenie jedným alebo viacerými z týchto opatrení:
●

Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

●

Zväčšite
odstup
a prijímačom.

●

Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode,

medzi

zariadením
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než ku ktorému je pripojený prijímač.
●

8.3

Obráťte sa vo veci pomoci na predajcu alebo
skúseného rozhlasového/televízneho technika.

Vyhlásenie o zhode
Stanica EU GSM Yard Reader Station spĺňa základné zákonné požiadavky a príslušné nariadenia USA
aj ďalších krajín uvedených na webovej stránke
www.conticonnect.com. Úplné znenie pôvodného
vyhlásenia o zhode sa uvádza v letáku k produktu:
Vyhlásenie o zhode ES
Déclaration CE de Conformité
EG-Konformitätserklärung
alebo
ho
môžete
www.conticonnect.com.

50

nájsť

na

stránke

Tabuľky farebných kódov
9

Tabuľky farebných kódov
Tabuľky
farebných
kódov
z nasledovnej webovej stránky:

boli

získané

„https://www.allaboutcircuits.com/textbook/refere
nce/chpt-2/wiring-color-codes-infographic/“
Ku dňu: 12. februára 2018

9.1

Farebný kód pre flexibilné káble

Farebný kód pre flexibilné káble
(napr. predlžovacie káble, napájacie káble a káble lámp)
Región alebo krajina Fáza

Neutrálny Ochranný vopostoj
dič/uzemnenie

Európska únia (EÚ),
Argentína, Austrália,
Juhoafrická republika
(IEC 60446)
Austrália, Nový Zéland
(AS/NZS 3000:2007
3.8.3)
Brazília
USA, Kanada

(zelená)
(mosadz)

(striebro)

alebo
(zelená/
žltá)

9.2

Farebný kód pre pevné káble

Farebný kód pre pevné káble (napr. interné rozvody zariadenia, inštalácia v prázdnom potrubí alebo pod omietkou)
Región alebo krajina Fáza

Neutrálny
postoj

Ochranný vodič/uzemnenie

Argentína
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Farebný kód pre pevné káble (napr. interné rozvody zariadenia, inštalácia v prázdnom potrubí alebo pod omietkou)
Región alebo krajina Fáza

Neutrálny Ochranný vodič
postoj
/uzemnenie

Európska únia (EÚ)
(IEC 60446) vrátane
Spojeného kráľovstva
od 31. marca 2004 (BS
7671)
Spojené kráľovstvo
pred
31. marcom 2004 (BS
7671)

(v skoršom časovom bode)
holý vodič, puzdro na
konci (v skoršom
časovom bode)

Austrália, Nový Zéland
(AS/NZS 3000:2007,
časť
3.8.1, tabuľka 3.4)

Farby iné než

(od cca
alebo

1980)
(od cca 1980)

Odporúčané
pre jednotlivú
fázu:

holý vodič, puzdro na
konci (v skoršom
časovom bode)

Odporúčané
pre viac fáz:

Brazília
Juhoafrická republika
alebo
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holý vodič, puzdro na
pripojenie (v
skoršom časovom
bode)

Tabuľky farebných kódov
Farebný kód pre pevné káble (napr. interné rozvody zariadenia,
inštalácia v prázdnom potrubí alebo pod omietkou)
Región alebo krajina Fáza

Neutrálny
postoj

Ochranný vodič
/uzemnenie

(120/208/
240 V)

(zelená)

India, Pakistan

USA
(120/208/
240 V)
(mosadz)

(striebro)
(277/480 V)

holý vodič
(uzemnenie
alebo izolované
uzemnenie)

(277/480 V)
Kanada

(zelená)
(120/208/
240 V)

(120/208/
240 V)

holý vodič
(izolované
uzemnenie)

(600/347 V)
(600/347 V)
(jednofázové
izolované systémy)
(trojfázové izolované systémy)
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Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstrasse 25
301 65 Hanover
Nemecko

www.conticonnect.com
www.continental-truck-tires.com
www.continental-corporation.com

