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© Grudzień 2017, wydanie 1.0 

 

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z poniższymi normami: 

EMC: EN55022:1998+A1:2000 

EMC: EN55024:1998+A1:2001 

 

 

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji może 

spowodować niezgodność z powyższymi normami. Deklaracja zgodności dostępna na 

żądanie. 
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Wstęp 

Rejestrator RCPlusNet zapewnia wiarygodną i szybką rejestrację czasu pracy i obecności 

pracowników i gości  oraz weryfikację obecności na terenie zakładu. 

 

Rejestrator został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić szybkie (dwa niezależne pola 

zbliżeniowe) i wiarygodne (rejestracja zdarzenia wraz ze zdjęciem) rozwiązanie dla rejestracji 

czasu pracy. 

Podstawowe elementy rejestratora to umieszczone w obudowie IP64 dwa pola zbliżeniowe 

RFID, szerokokątna kamera o rozdzielczości 5Mpx, dwa przyciski dotykowe oraz wyświetlacz 

LCD. 

Wyświetlacz pokazuje czas i datę oraz dane użytkownika, o ile są zapisane w konfiguracji 

czytnika. 

Obudowa ma stopień ochrony IP64. Rejestrator może być wyposażony w dodatkowe 

elementy, rozszerzające jego możliwości: diody IR, moduł WiFi, moduł GSM, moduł GPS, 

czytnik kodów kreskowych. Można również doposażyć go w zewnętrzną kamerę IP, dzięki 

czemu w procesie rejestracji wykonywane są dodatkowe zdjęcia. 

Rejestrator pracuje na systemie Raspbian, wersji dystrybucji Debian Linux, dzięki czemu jego 

integracja z istniejącymi systemami kadrowymi jest bardzo prosta. 

Do rejestratora RCPlusNet3.1 można dołączyć także dodatkowe pola zbliżeniowe na potrzeby 

systemów kontroli dostępu. 

 

  

 rejestracja ze zdjęciem 

 szybkość 

 proste użytkowanie 

 pewność 

 łatwa integracja 

 wodoodporny 

 otwarta architektura 
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Instalacja 

Rejestrator RCPlusNet wymaga zasilania 12V DC, dostępna jest także opcjonalnie wersja 
zasilana przez PoE. Napięcie 12V można podać w dowolnym kierunku na złącze zasilania 
(POWER). Na potrzeby transmisji, wymagane jest połączenie sieciowe - w przypadku braku 
sieci LAN, mogą być wykorzystane opcjonalne moduły WiFi lub GSM. 

Obudowa rejestratora składa się z 2 części – frontowego panela oraz z korpusu, połączonych 
za pomocą 4 śrub, ukrytych za zaślepkami. Korpus nie ma żadnych otworów – w czasie 
instalacji  należy wykonać odpowiedni otwór umożliwiający przeprowadzenie kabli (zasilanie 
oraz LAN). Ze względu na położenie płytek elektroniki wewnątrz urządzenia sugerowane jest, 
aby kable zostały wprowadzone przez tylną ścianę korpusu w górnej części urządzenia. Do 
środka czytnika powinny być wprowadzone 2 kable: skrętka sieciowa UTP oraz kabel 
zasilający 2x0,5mm2 lub grubszy.  

Kolorem czerwonym zaznaczone są otwory montażowe. 

 

 

Rys 1.  kolorem żółtym zaznaczona strefa,  w której najlepiej wywiercić otwór na wprowadzenie 

kabli (zasilającego i skrętki). 
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 Rys 2.  Wymiary korpusu oraz rozmieszczenie otworów montażowych 

 

 

 

 Rys 3.  Widok obudowy rejestratora ze wskazaniem otworów na śruby montażowe 

 

 

 

  

wkręt mocujący panel 

frontowy do korpusu 

opcjonalny elastyczny 

łącznik korpusu i panelu 

frontowego 
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Po wykonaniu otworów montażowych w ścianie, należy przeprowadzić kable zasilania i UTP 

przez otwór w korpusie rejestratora – przejście należy odpowiednio zabezpieczyć (przepust, 

masa plastyczna, itp.). Pamiętać należy o zostawieniu zapasu kabli (ok. 20-30cm) 

umożliwiającego swobodne podłączenie kabli do złączy. Kabel zasilający podłączyć do 

gniazda POWER na panelu frontowym rejestratora, kabel UTP zakończyć wtyczką RJ45, 

zgodnie z opisem na rysunku poniżej, i włożyć do gniazda w rejestratorze. 

 

 

 

Następnie należy przykręcić korpus rejestratora do ściany przez otwory zaznaczone na 

rysunku 1 kolorem czerwonym. Należy pamiętać, żeby nie wkręcać wkrętu na siłę, ponieważ 

może to grozić wyrwaniem plastikowej tulejki. Po wyczuciu oporu należy zaprzestać dalszego 

wkręcania.  

Panel frontowy montuje się na zamontowanym korpusie z pomocą 4 wkrętów, które 

znajdują się pod drzwiczkami – należy zwrócić uwagę na ułożenie kabli w rejestratorze.  

  

TX+ biało-pomarańczowy 
TX- pomarańczowy 
RX+ biało-zielony 
--- blue 
--- white-blue 
RX- zielony 
--- biało-brązowy 
--- brązowy 
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Konfiguracja 

Rejestrator pracuje na systemie Raspbian, wersji dystrybucji Debian Linux. Konfiguracja 

urządzenia polega na edycji kilku plików. W celu połączenia z rejestratorem, wymagana jest 

znajomość adresu IP oraz aplikacja obsługująca połączenia SSH, np. putty. 

W celu ustalenia adresu IP rejestratora w sieci, można wykorzystać aplikację RCPlusLoc (do 

pobrania z naszej strony internetowej). Po uruchomieniu aplikacji wykryje ona wszystkie 

uruchomione rejestratory w sieci. 

Uruchom aplikację do połączeń SSH i połącz się z rejestratorem, korzystając z uzyskanego  

w poprzednim kroku adresu IP, port 22. 

Dane logowania: użytkownik ‘admin’, hasło ‘rcadmin’. 

 

Poniżej opisane są poszczególne pliki konfiguracyjne. 

 

/etc/hostname  

– plik z zapisaną lokalną nazwą czytnika, domyślnie ‘rcplus’. 

 

/usr/local/rcp/uvc.conf  

– plik konfiguracyjny dla procesu uvc, w którym można edytować następujące wartości: 

o ‘reader_id=rcplus’ – ID rejestratora, używane przy tworzeniu plików rejestracji; 

maksymalna długość 20 znaków, dozwolone tylko cyfry i litery alfabetu łacińskiego 

o ‘pic_per_event=2’ – ilość zdjęć zapisywanych podczas jednej rejestracji, max 5 

o ‘working_dir=/roboczy’ – ścieżka i nazwa katalogu, w którym przechowywane są 

dane rejestracji 

 

/usr/local/rcp/synchro  

– plik konfiguracyjny z danymi dostępowymi serwera, na który mają być przesyłane dane  

z rejestratora 

 

o ‘employees’ – nazwa pliku z danymi pracowników i przypisanymi numerami kart 
ID_użytkownika <-> imię/nazwisko  

o ‘root@192.168.0.2:/var/www/test/’ – adres i dane dostępowe do serwera oraz 

katalog docelowy na serwerze dla danych przesyłanych z rejestratora 
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/usr/local/rcp/clean_dir_l  

– plik konfiguracyjny aplikacji czyszczącej okresowo pamięć rejestratora 

o ‘SUBDIR_LIMIT=32’ – maksymalna ilość katalogów dziennych w pamięci rejestratora, 

po przekroczeniu najstarsze są kasowane 

 

/roboczy/employees 

- plik z numerami ID kart i danymi pracowników, używany do wyświetlania na wyświetlaczu 

rejestratora danych pracownika w momenci rejestracji. Maksymalna łączna długość danych to 16 

znaków, dozwolone tylko cyfry i znaki alfabetu łacińskiego. 

 

Przesyłanie danych z rejestratora na serwer jest realizowane przez skrypt ‘rsync’, zgodnie z 

wpisami w pliku crontab (domyślnie skrypt uruchmiany jest co 2 minuty). 

 

Konfiguracja kamery znajduje się w pliku  /usr/local/rpc/pob.sh, dokumentacja, opisy i 

przykłady dostępne są na stronie RaspberryPi 

https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md 

  

UWAGA: należy mieć na uwadze 

ilość wolnego miejsca w pamięci 
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Dane techniczne 

Pojemność pamięci danych min. 6GB  

Rozdzielczość zdjęć 640 x 480 (konfigurowalne) 

Średni rozmiar zdjęcia (kB) 40 kB (JPG) 

Ilość klatek obrazu na jedną 
rejestrację 

od 2 do 5 (konfigurowalne) 

Minimalna częstość 
rejestrowania klatek obrazu 

0,2 sek 

Ilość rejestracji możliwa do 
zgromadzenia na karcie, przy 2 
zdjęciach na rejestrację 

ok. 45.000  

Klasa szczelności urządzenia IP 64 

Zakres temperatur pracy -20ºC – +40ºC 

Napięcie zasilania 9 – 25 VDC  

Pobór mocy ~2W 

Wymiary 
(szerokość/wysokość/głębokość) 

160mm / 130mm / 60mm 

 

 


