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V identifikační technice využíváme řadu nej‑
různějších technologií, ale v průmyslovém pro‑
středí se nejlépe osvědčila technologie RFID, 
která využívá rádiové kmitočty jako prostřed‑
níka pro přenos dat. Identifikace je přijímána 
v různých frekvencích a to ve výsledku určuje 
její různé fyzikální vlastnosti. Aplikace a inte‑
grace populárních technologií RFID v prů‑
myslu vyžaduje také odolnost proti prachu 
a vlhkosti a vhodný design zařízení.

Identifikaci na rádiové frekvenci dělíme 
do tří hlavních skupin podle rozsahu frek‑
vence, na níž pracuje (tabulka 1).

Nízká frekvence (obvykle pod 135 kHz) je 
často používána v systémech vstupní kontroly 
a aplikací v zemědělství a živočišné výrobě, 
a to díky odolnosti proti kapalinám.

Vysokofrekvenční RFID (13,56MHz ISM 
pásmo) zahrnuje normy ISO14443 a ISO‑ 
‑15693.

Norma ISO14443A/B má vynikající bez‑
pečnostní mechanismus a je často využívána 
ve finančním sektoru a dopravě.

Norma ISO15693 má menší ochranu úda‑ 
jů, ale delší čtecí vzdálenost přijímače od vysí‑
lače (do 1 m), což ji předurčuje pro použití 
ve zdravotnictví, knihovnách nebo v aplika‑
cích pro služby.

„Ultrafrekvenční„ (UHF – ultra high fre‑
quency) přenos (850–960MHz pásmo) má 
větší čtecí vzdálenost, a to více než jeden 

metr, a je často používána v oblasti logistiky 
a maloobchodu. Je to také hlavní frekvence 
pro EPC (elektronický kód produktu).

Značka IEI Technologies a IEI Mobile 
nabízí mobilní a panelové počítače vybavené 
technologií RFID pro různé aplikace do leh‑
kého i těžkého průmyslu. Na český trh je 
dodává firma Elvac IPC, která poskytuje svým 
zákazníkům technickou podporu i veškerý 
následný servis na nejvyšší úrovni.

V oblasti zdravotnictví pomáhá technolo‑
gie RFID v eliminaci lidských chyb, příkla‑
dem jsou vzorky a jejich sledovanost v růz‑
ných fázích rozboru, dále také identifikace 
a přístupy zdravotníků. Mobilní počítač pro 
medicínu IceFire z dílny IEI je vybaven vyso‑
kofrekvenčním RFID pro karty MIFARE.

Pro logistiku a skladový management je 
technologie RFID nezbytná pro rychlé sledo‑
vání stavu zásob a jejich pohyb v reálném 
čase. Jedním ze zástupců pro tyto aplikace je 
kapesní počítač MODAT‑328 s pokročilou 
identifikační technologií pro sběr dat RFID 
pro karty MIFARE v rozsahu 13,56 MHz.

V odvětví průmyslové automatizace je iden‑
tifikace na rádiové frekvenci potřebná pro 
zpracování dat snímaných ze zařízení, kompo‑

nent, výrobku nebo operátorů, a to i ve vlh‑
kém či prašném prostředí mlýnů a cementáren, 
dále v jeřábech, na ropných plošinách či jiných 
mobilních i nemobilních zařízeních v těžkém 
terénu. Kompletním řešením je zde pasivně 
chlazený panelový počítač UPC‑V312‑D525 
s průmyslovým krytím IP65 zepředu i zezadu, 

u něhož si můžete zvolit RFID nízkofrek‑
venční pro karty EM nebo vysokofrekvenční 
pro karty MIFARE.

Ve službách se technologie RFID využívá 
především pro věrnostní programy zákazníků 
v obchodních řetězcích, sportovních a wel‑
ness centrech a v neposlední řadě v inteligent‑
ních budovách pro přístup zaměstnanců a ná‑ 
vštěvníků do vyhrazených prostor. Firma 
Elvac IPC nabízí celou řadu přístupových ter‑
minálů a panelových počítačů řady Afolux 
pro tato odvětví.
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Obr. 1 Řešení pro skladový management Modat-328 Obr. 2 Panelový dotykový počítač a přístupový terminál AFL2-12A 

Tabulka 1 Rozdělení RFID do skupin podle frekvenčních rozsahů
Kategorie MIFARE – nízká frekvence EM – vysoká frekvence UHF – ultrafrekvenční

Vzdálenost snímání 0–150 cm 0–200 cm 300–800 cm
Frekvenční pásmo 13,56 MHz 125 MHz 850–960 MHz

Přenos dat pomalejší rychlý velmi rychlý
Aplikace farmacie, knihovny POS, identifikace zvířat sledování palet a balíků


