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ВСТУП 

Даний паспорт, технічний опис та інструкція з експлуатації призначені для 

ознайомлення з функціонуванням ручного зчитувача транспондерів Р-1 (далі за 

текстом «пристрій»), встановлюють правила безпеки, транспортування та 

експлуатації, дотримання яких забезпечує підтримку пристрою в робочому стані. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ручний зчитувач транспондерів Р-1 призначений для радіочастотної 

ідентифікації тварин під час доїння при їх безприв’язному утриманні та 

функціонує в комплексі з транспондерами для тварин типу Т-1 або аналогічними. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Пристрій є складовим елементом системи автоматичного управління 

тваринницькою фермою і призначений для радіочастотної ідентифікації тварин 

під час доїння при їх безприв’язному утриманні та функціонує в комплексі з 

транспондерами для тварин типу Т-1 або аналогічними; 

2. Пристрій може працювати при температурі від 00 до 500С, відносній 

вологості повітря до 100%, вмісту в повітрі агресивних домішок NH3 – 0.05 мг/л, 

СО3 – 0.3%, Н2S – 0.015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа; 

3. Живлення пристрою забезпечується блоком управління доїнням типу 

БД-05, BigMilk, або аналогічним; 

4. Номінальне значення напруги живлення - 5 В (постійна напруга); 

5. Номінальний струм споживання - 250 мА; 

 6. Пристрій реалізований на основі технології RFID стандарту Em-Marine 

та функціонує на робочій частоті 125 кГц; 

7. Пристрій забезпечує індикацію готовності до зчитування та успішного 

зчитування коду транспондера за допомогою вбудованих сигнальних 

світлодіодів; 

8. Відстань зчитування коду транспондера - до 10 см; 

 9. Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP68; 

 10. Габаритні розміри пристрою – 300х80х15. 

 

ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

1. Ручний зчитувач транспондерів Р-1 розроблений спеціалістами компанії 

ТОВ «АГРО-ПРОМСЕРВІС» та реалізований на основі сучасної елементної бази 

провідних світових виробників. Зовнішній вигляд пристрою наведений на рис. 1. 

2. Основним елементом пристрою є друкована плата зчитувача, на якій 

розташована антена та електронні компоненти. Друкована плата зчитувача 

знаходиться всередині захисного корпусу (рис. 1) і повністю занурена у 

спеціальний компаунд, який повністю захищає її від зовнішніх впливів. 



 

 

 
 

Рисунок - 1. Ручний зчитувач транспондерів Р-1. Зовнішній вигляд 

 

3. Ручка пристрою виготовлена з ударостійкого пластика, з’єднувальний 

кабель довжиною 4 м виведений з ручки через кабельний сальник. На кінці 

з'єднувального кабелю знаходиться роз'єм для підключення до блоку управління 

доїнням. 

4. На з'єднувальному кабелі знаходяться два додаткових кабельних 

сальника (на рис. 1 не наведені), які призначені для фіксації кабеля на задній 

кришці блоку управління доїнням та на корпусі доїльної шафи. 

5. У нижній частині захисного корпусу знаходяться два сигнальних 

світлодіода, які забезпечують індикацію готовності до зчитування та успішного 

зчитування коду транспондера. Мерехтіння цих світлодіодів свідчить про 

готовність пристрою до зчитування. Після успішного зчитування світлодіоди 

світяться безперервно. 

6. Перед початком доїння оператор повинен наблизити зчитувач 

транспондерів Р-1 до транспондера, який закріплений на задній нозі тварини, і 

прочитати його код. На основі цього коду, за допомогою відповідного 

програмного забезпечення, визначається номер тварини у стаді. 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

1. До роботи з пристроєм допускають особи, що вивчили даний технічний 

опис, інструкцію з техніки безпеки при роботі на доїльному обладнанні, 

пройшли місцевий інструктаж з безпеки праці. 

2. Зберігання пристрою допускається в закритих або інших приміщеннях з 

природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при 

температурі від –100 до +400 С і відносній вологості повітря до 90 %. Повітря в 

приміщенні не повинне вміщувати домішки агресивних газів. 

3. Пристрій може транспортуватись в закритому транспорті будь-якого 

типу. 

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

1. Ручний зчитувач транспондерів Р-1 розроблений та виготовлений на 

підприємстві «АГРО-ПРОМСЕРВІС», м. Немирів. Компанія «АГРО-

ПРОМСЕРВІС» забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт пристрою. 



 

 

2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу пристрою при 

умові забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в 

експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу. 

3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав 

споживача і регулюються законодавством України. 

4. У випадку відмови пристрою протягом гарантійного терміну споживач 

має право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою. 

5. Серійний номер пристрою повинен відповідати вказаному в 

гарантійному талоні номеру. 

6. Пристрій знімається з гарантійного обслуговування в наступних 

випадках: 

- якщо пристрій має сліди зовнішнього втручання або якщо була спроба 

самостійного ремонту. 

- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу. 

- якщо пристрій має механічні пошкодження (внутрішні або зовнішні). 

- якщо вихід пристрою з лади викликаний попаданням всередину 

сторонніх предметів, речовин, рідин, комах тощо. 

- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими факторами, 

ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами. 

- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів 

живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів. 


