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Prohlášení 

 
2013 - ShenZhen Chainway Information Technology Co., Ltd. Všechna 

práva vyhrazena.  

 

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani použita v jakékoliv 

formě, jakýmikoliv elektronickými či mechanickými prostředky bez 

předchozího písemného souhlasu spol. Chainway. Toto zahrnuje 

elektronické nebo mechanické prostředky jako např. fotokopie, záznamy 

nebo systémy pro ukládání či vyhledávání informací. Obsah tohoto manuálu 

se může měnit, a to bez předchozího upozornění. 

 

 Software je poskytován výhradně “jak stojí a leží”. Veškerý software, 

včetně firmwaru, je poskytnutý uživateli na základě licence. Chainway 

uděluje uživateli nepřenositelnou a neexkluzivní licenci k užívání každého 

softwaru nebo firmwaru dodaným podle tohoto dokumentu (licencovaný 

program). S výjimkou níže uvedených případů nesmí být tato licence 

přidělena, sublicencována ani jinak převedena bez předchozího písemného 

souhlasu Chainway. Není uděleno žádné oprávnění pro kopírování 

licencovaného programu jako celku či části, s výjimkou případů povolených 

autorským zákonem. Uživatel nesmí upravovat, slučovat či začleňovat 

jakoukoliv formu nebo část licencovaného program s jiným programem, 

vytvářet díla odvozená od licencovaného programu nebo používat 

licencovaný program v síti bez předchozího písemného svolení Chainway.  

 

Společnost Chainway si vyhrazuje právo provádět změny v jakémkoliv 

softwaru nebo produktu za účelem zvýšení spolehlivosti, funkčnosti nebo 

designu. Společnost Chainway nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti 

s používáním výrobku, jeho obvodů nebo způsobem užití popsaném v 

tomto dokumentu. Žádná licence není poskytována, ať už výslovně nebo 

nepřímo, zásadou estoppel nebo jakkoliv jinak na jakákoliv práva duševního 

vlastnictví spol. Chainway. Implicitní licence existuje pouze na zařízení, 

obvody a subsystémy obsažené v produktech Chainway.
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Kapitola 1 Představení produktu 

 
1.1 Představení 

 
Chainway URA8 je 8portový pevný UHF RFID modul s operačním 

systémem Android osazený čipem Impinj R2000.Modul podporuje 

RS232, RJ45 a HDMI a je kompatibilní s různými typy antén. Vysoká 

rychlost a přesnost tohoto modulu dokáže ohromit. Navíc je celé 

zařízení odolné proti elektromagnetickému rušení a dokáže číst tagy 

na dlouhou vzdálenost.  

 

Tento RFID čtecí modul je ideální pro skladování, správu archivů a 

knihoven, bankovnictví, maloobchodní prodejny, prádelny, výrobní 

linky nebo prodejní automaty atd. 
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1.2 Rozhraní 
 
 
 

 

obr.1-1 
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1 12V Napájení 

2 HDMI 

3 GPIO (Podpora dvoucestné optické vstupní spojky a 
dvoucestné optické výstupní spojky s izolací.) 

4 Port UHF antény, SMA female*8 

5 USB port slouží k připojení myši a dalších prvků, Podpora 
dotykové obrazovky. Pro vstup do inženýrského režimu 

vytočte *#*##555666#*#** 
6 USB port slouží k připojení myši a dalších prvků, Podpora 

dotykové obrazovky. 

7 RJ45 EtherCAT port, podpora POE napájení 

8 Serial port 

9 Rozšířený port 

10 Port 4G antény, SMA port 

11 Port WIFI antény, SMA port 

12 Tlačítko napájení (dlouhý stisk 3s pro ON/OFF) 

13 Slot SIM karty 

14 Slot TF karty 
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1.3 Seznam dílů 
 
 
 

1 URA8 čtečka, 12V adaptér 

2 UHF anténa, 6dBi, 9dBi, 12dBi atd. 

3 Přívodní linka, SMA samec se připojuje do zařízení. 
Rozhraní na druhé straně je potřeba spojit s anténou. 

4 RJ45 Ethernet kabel 

5 HDMI kabel 

6 4G externí anténa 

7 WIFI externí anténa 
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1.4 Instalace zařízení 

 
Čtečka URA8 používá operační systém Android, lze ji připojit k 

internetu prostřednictvím RJ45, WIFI, 4G atd. K monitoru se 

připojuje pomocí kabelu HDMI. 

 

Vývojáři mohou k propojení zařízení s počítačem pro vývoj aplikací 

použít kabel USB, zařízení lze s počítačem propojit také kabelem 

se sériovým portem. 
 

 
obr.3-1 
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Kapitola 2 UHF demo 

 
2.1 Provozní rozhraní 

 

obr.4-1 
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Připojte monitor pomocí kabelu HDMI a dlouhým stisknutím tlačítka 

napájení na 3 sekundy zařízení zapněte. Klikněte na ikonu 

„demo_uhf“ pro vstup do demo aplikace, jak ukazuje obr. 4-1, modul 

UHF se spustí podle obr. 4-2. Pokud se nezobrazí žádné chybové 

hlášení, proces spuštění byl úspěšně dokončen. "init. fail" znamená, 

že se modul UHF nepodařilo inicializovat, je třeba ukončit aplikaci a 

operaci opakovat. Pokud se inicializaci nepodaří úspěšně dokončit, 

je třeba kontaktovat technickou podporu pro další postup. 
 

obr.4-2 
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Kapitola 3 skenování UHF tagů 

 
Klikněte na „SCAN“ v horním navigačním panelu pro vstup na stránku 
skenování tagů. 

 

 
3.1 Automatické skenování 

 
Vyberte možnost „Auto“ a kliknutím na tlačítko „Start“ zahájíte 

automatické skenování tagů. Informace jako EPC nebo TID, Count, 

RSSI a ant. number se zobrazí v tabulce jako na obrázku 5-1. 

Tlačítko „filter“ lze využít k nastavení filtru pro filtrování tagů. Filtrovat 

lze podle adresy nebo délky dat. Lze vybrat EPC, TID a uživatelská 

pole, nastavit délku dat na 0 a vyčistit EPC list pomocí tlačítka 

„Clear“ , následně klikněte na „Setup“ pro potvrzení jako na obrázku 

5-2. 
 

obr.5-1 
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obr.5-2 
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3.2 Jednorázové skenování 

 
Vyberte tlačítko "Single" a kliknutím na tlačítko "Start" spusťte 

skenování tagu, na pravé straně se zobrazí EPC nebo TID, Count, 

RSSI a Ant.number, jako na obrázku 5-3. 
 

obr.5-3 
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3.3 Čtení UHF Tagů 

 
Kliknutím na tlačítko "READ" v horní části navigačního panelu, vstoupíte 
na stránku pro čtení tagů. 
 
Uživatel může číst data ze 4 oblastí, RESERVED, EPC, TID a USER, 
nastavit adresu a délku dat, výchozí heslo je "00000000", kliknutím na 
"Read" (Číst) přečtete tagy jako na obr. 6-1. 

 

obr.6-1 
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Poznámka: Uživatel může filtrovat tagy podle adresy, délky dat a 

podle údajů v oblastech EPC, TID a USER. Vyberte pole "Enable" 

pro zapnutí funkce filtru jako na obr.6-2. 
 

obr.6-2 
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3.4 Zápis Tagů 

 
Kliknutím na "WRITE" v horní části navigačního panelu, vstoupíte na 
stránku pro zápis tagů. 
 
Uživatel může zapsat data do oblastí RESERVED, EPC, TID a USER, 
nastavit počáteční adresu a délku dat, zadat přístupové heslo a data 
(hexadecimálně). Kliknutím na "Write Data" (Zapsat data) nastavená data 
zapíše do tagu. Obr. 7-1. 
 
Poznámka: Uživatel může filtrovat značky podle nastavené adresy, délky 
dat a dat v oblastech EPC, TID a USER. Výběrem pole "Enable" (Povolit) 
zapněte funkci filtru. 

obr.7-1 
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3.5 Uzamčení tagu 

 
Kliknutím na tlačítko "LOCK" v horní části navigačního panelu vstoupíte 
na stránku pro uzamčení tagů. 
 
Zadejte přístupové heslo (NEZADÁVEJTE výchozí heslo), poté klikněte 
na řádek "Lock Code", zobrazí se okno pro výběr různých způsobů 
uzamčení, kliknutím na "OK" se automaticky vygeneruje kód zámku, poté 
kliknutím na "Lock" uzamkněte tagy. Obr.8-1 a Obr.8-2. 
 
Poznámka: Uživatel může filtrovat tagy podle nastavené adresy, délky 
dat a údajů v oblastech EPC, TID a USER. Výběrem pole "Enable" 
(Povolit) zapněte funkci filtru. 
 
Poznámka: Pokud byla uzamčena trvalá maska, nelze ji odemknout. A 
naopak. 
 

 

obr. 8-1 
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obr.8-2 
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3.6 Znehodnocení tagů 

 
Kliknutím na "KILL" v horní části navigačního panelu vstoupíte na stránku 
pro znehodnocení tagu. 
 
Zadejte přístupové heslo (NEZADÁVEJTE výchozí heslo.), kliknutím na 
tlačítko "Kill" znehodnotíte tagy. obr. 9-1. 
 
Poznámka: Uživatel může filtrovat tagy podle adresy, délky dat a dat z 
oblastí EPC, TID nebo USER. 

 

obr.9-1 
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3.7 Verze UHF Modulu 

 
Klikněte na 3 tečky v pravém horním rohu a kliknutím na "About" v 

nabídce zobrazíte verzi UHF modulu. Obr.10-1. 
 

obr.10-1 
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3.8 Teplota modulu 

 
Klikněte na 3 tečky v pravém horním rohu, klikněte na "Module 

temperature" v nabídce a zkontrolujte teplotu UHF modulu. obr.11-

1. 
 

obr.11-1 
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Kapitola 4 Konfigurace 

 
Kliknutím na "CONFIG" v horní části navigačního panelu vstoupíte na 
stránku nastavení. 

4.1 Pracovní mód 

 
 Uživatel může nastavit různá frekvenční pásma pro různé země, jak 

ukazuje obr.12-1. Kliknutím na "Set Frequency" potvrdíte frekvenční 

pásmo. Kliknutím na "Get Frequency" zkontrolujte aktuálně 

nastavené frekvenční pásmo. 

obr.12-1 
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4.2 Výstupní výkon 

 
Uživatel může nastavit různý výstupní výkon od 5 do 30 dBm obr.12-

2. Kliknutím na "Set Power" se nastavení potvrdí. Kliknutím na "Get 

Power" lze zobrazit aktuálně nastavený výstupní výkon. 
 

obr.12-2 
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4.3 R2000 Nastavení 

 
Vyberte ANT1-ANT8 pro nastavení antény, vybraná anténa začne 

fungovat, nevybraná anténa zůstane ve vypnutém stavu. obr.12-3. 

 

Kliknutím na "Set Antenna" (Nastavit anténu) potvrďte nastavení, 

kliknutím na "Get Antenna" (Získat anténu) zkontrolujte aktuální 

nastavení antény. 
 

obr.12-3 
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4.4 Protokol 

 
Lze vybrat dva protokoly. Klikněte na "Set Protocol" a 

potvrďte výběr. Obr.12-4 
 

obr.12-4 
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4.5 RF link 

 
V tomto parametru lze vybrat čtyři hodnoty, jak ukazuje obr.12-

5. Kliknutím na "Set link parameter" (Nastavit parametr spoje) 

potvrďte nastavení. Kliknutím na "Get link parameters" (Získat 

parametry spoje) zkontrolujte aktuální nastavené parametry RF 

spoje. 
 

obr.12-5 



27  

4.6 QT Tag 

 
Výběrem možnosti "Set QTPara" zapnete nebo vypnete skryté 

oblasti značky QT, kliknutím na "Get QTPara" zkontrolujete aktuální 

nastavení. 
 

obr.12-6 



28  

4.7 Open tagFocus 

 
Zvolte ON/OFF pro zapnutí/vypnutí funkce tagFocus. obr.12-6. 

 

 
4.8 Open FastID 

 
Zvolte ON/OFF pro zapnutí/vypnutí “FastID”. obr.12-6. 

 

 
4.9 Open EPC and TID 

 
Zvolte ON/OFF pro zapnutí/vypnutí “Open the EPC and TID”. obr.12-6. 
 


