
ANTENA UHF RTAG3000

A antena UHF é um leitor de RFID que opera na 
faixa de frequência de 915MHz – 928MHz, foi de-
senvolvido com a finalidade de uso em sistemas de 
Tag Passivo de controle de acesso, funcionando de 
modo autônomo (HOME) ou interligado aos recep-
tores Nice pela RS485 (PRO). Tem como função 
principal ler os tags NICE presentes em sua área 
de leitura. Podendo ser ajustado para até 9m, pro-
porcionando maior comodidade aos usuários do 
sistema e sem a necessidade de contato manual 
com o dispositivo de acesso; basta posicionar o ve-
ículo com o dispositivo instalado de fronte à antena 
e aguardar a abertura da cancela / portão.
A transmissão de sinal da antena é unidirecional, 
essa característica garante apenas a leitura de tags 
devidamente posicionados em fronte ao equipa-
mento.
Em modo HOME aceita o cadastro de até 15 usu-
ários, permitindo o cadastro ou exclusão dos Tags 
utilizando o software de PC.

• Fonte de alimentação: 12VDC/2A (Fonte não in-
clusa, utilizar fonte homologada pelo Inmetro);
• Comunicação RS485;
• Saída wiegand 26 bits, 34 bits ou 66 bits;
• Protocolo de comunicação ISSO 18.000 6C Gen2;
• Entrada de trigger para sensor de posição;
• Distância de leitura aproximadamente 6m;
• Frequência de operação: 915MHz a 928MHz;
• Leds de indicação (Azul LIGADO; Amarelo LEITU-
RA TAG; Vermelho TRIGGER);
• Saída a relé de estado sólido;
• Buzzer indicação de leitura de Tag;
• Dimensões: 340 x340 x 80 (mm)

  1 - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

PT - Instruções e avisos de segu-
rança para instalação, uso e termo 
de garantia.

  2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  3 - CONEXÕES

CABO DE 8 VIAS

FIO DESCRIÇÃO

Vermelho 12VDC

Preto Gnd

Verde D0

Branco D1

Cinza Tx

Marrom Rx

Amarelo A

Violeta B

Utilizar cabo para alimentação da antena e comu-
nicação serial com blindagem, conforme ilustração:

Figura 1 - Cabo com blindagem

Não passar o cabo de alimentação de 12V e co-
municação serial junto com cabos de corrente al-
ternada (AC).

CABO DE 4 VIAS

Marrom Gnd Externo 

Vermelho Trigger 

Laranja Contato 1

Amarelo Contato 2

O cabo de 4 vias para ligar o trigger e o contato para 
o controle do portão, devem ser isolados do cabo 
de alimentação e comunicação serial, são dois ca-
bos distintos e independentes.
A alimentação de 12V do trigger, do sensor de loop 
e do sensor fotoelétrico, é independente da alimen-
tação 12V da antena, são isoladas eletricamente. 

  4 - MODO PRO

A antena UHF utilizada no modo Pro é conectada 
via serial RS485 a um receptor Multifunção ou a 
uma controladora 2. A antena é controlada e, exe-
cuta os comandos vindos do receptor.
Ao conectar a antena via serial RS485, o reconhe-
cimento da presença da antena é automático pelo 
receptor.

  5 - MODO HOME

A antena UHF pode operar stand-alone sem a ne-
cessidade de utilizar um receptor conectado a serial 
RS485.
Deve ser conectado entre a antena e o computador 
pessoal, um conversor serial RS232 para USB. Ver 
a tabela do Cabo 8 Vias do tópico Conexões.
O modo HOME admite o cadastramento de 15 
Tags, que serão armazenados na antena.
O cadastramento/descadastramento dos tags deve 
ser feito via software. 
Depois de realizar as conexões, abre o software 
(recomendamos executar como administrador).
Após abrir o software, procure a Porta COM do seu 
conversor e pressione o botão Conectar. Deverá 
aparecer as abas de configuração do software bem 
como a versão da PCB da antena, conforme a figu-
ra a seguir:

Figura 2 – Software conectado com a Antena

Para cadastrar ou descadastrar um tag utilizando 
o software, selecione a aba Cadastro e insira o 
número serial que está no corpo do Tag, na região 
campo Serial Nice e clicar em gravar. Utilizar o mes-
mo processo para deletar.

Figura 3 – Cadastro ou Descadastro Tag 

Ao cadastrar o Tag irá aparecer a mensagem: Tag 
Cadastrado com Sucesso.
Se o tag já estiver cadastrado, o software irá exibir 
a mensagem: Esse tag já foi cadastrado anterior-
mente.
O software irá avisar ao usuário com a mensagem 
de Memória cheia, se for tentado cadastrar mais 
que 15 tags. 
Para descadastrar um Tag, pressione o botão Dele-
tar. Se o tag realmente estiver cadastrado o softwa-
re irá exibir a mensagem: Tag Descadastrado com 

Figura 4 – Tags cadastrados na Antena

Aviso: Siga todas as instruções de segurança e 
instalação corretamente para evitar ferimentos gra-
ves. A instalação deverá ser feita por um profissio-
nal, procure um distribuidor.

No modo Pro o cabo de 4 vias do trigger e contato 
de saída da antena não é utilizado, o sensor fotoelé-
trico ou loop de solo, são conectados no receptor. 
O cadastro de tags no modo Pro, será via receptor 
com o módulo guarita, através do número serial dos 
tags, nenhum tag é cadastrado ou guardado no mó-
dulo da antena, no modo Pro.

Sucesso. Senão irá aparecer a mensagem: O Tag 
informado não existe na memória.
O software possui a funcionalidade de informar 
ao usuário todos os tags cadastrados.Para saber 
quais tags estão cadastrados, pressione o botão 
Ler Tags Cadastrados.

Existe a possibilidade de apagar todos os tags da 
memória pressionando o botão Apagar todos os 
Tags. Existe uma confirmação de segurança, ao 
pressionar o botão para apagar todos os Tags. Se 
deseja realmente apagar pressione OK.

Figura 5 – Mensagem avisando que todos os tags foram descadas-
trados

Para o relé de estado sólido acionar quando 
for lido um tag cadastrado. O trigger deve estar 
acionado (led VERMELHO ligado).
Além das configurações do Modo Home, o softwa-
re tem outras funcionalidades. Por exemplo, na aba 
Configurações, o usuário pode alterar diversos 
parâmetros facilmente. Para gravar o parâmetro 
desejado basta pressionar o botão Gravar e para 
ler a configuração atual pressionar o botão de Ler, 
conforme a figura abaixo:

Figura 6 – Configurações Gerais da Antena

Na aba Leitura, o software permite visualizar os 
campos da memória interna dos tags, TID ou EPC. 
Para ler um determinado Tag basta pressionar o bo-
tão Ler e colocar o tag na frente da antena.

Figura 7 – Lendo TID ou EPC
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A fonte de 12VDC deve estar na mesma caixa 
que o receptor multifunção ou controladora 2, um 
conduíte deve ir da caixa até a antena, contendo 
apenas o cabo blindado RS485. O 12VDC deve ser 
conectada ao fio vermelho e preto do cabo. A se-
rial RS485 deve ser conectada ao fio azul e branco 
que são blindados.  Na antena, o cabo vermelho e 
preto deve ser conectado ao vermelho e preto do 
cabo blindado, o foi azul (A) deve ser conectado ao 
fio amarelo (A) e o fio branco (B) ao fio violeta (B), 
conforme abaixo:

  6.1 - MODO PRO

Os produtos do segmento de Controle de acesso 
possui garantia de todas as partes, peças e com-
ponentes contra eventuais defeitos de fabricação 
pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 
9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada 
mediante apresentação de nota fiscal de compra do 
produto pelo consumidor final. 
Em caso de possível problema no produto, este de-
verá ser encaminhado à um distribuidor autorizado 
Nice Brasil para esta linha de produto, e se con-
statado defeito de fabricação, o reparo à critério da 
Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças 
ou placas por novas ou recondicionadas equiva-
lentes. Este produto e as peças substituídas serão 
garantidos pelo restante do prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocor-
rer qualquer das hipóteses a seguir:
a) Não forem observadas as especificações técni-
cas do produto e recomendações do Manual de 
Instalação quanto às condições de aplicação e ad-
equação do local para instalação, tais como tensão 
elétrica compatível com o produto, características 
de uso etc.
b) Houver danos provocados por acessórios ou eq-
uipamentos acoplados ao produto que não sejam 
da linha de produtos do Grupo Nice Brasil; 
c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se 
o produto tiver sofrido alterações ou modificações 
estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido 
realizado conserto por pessoas ou entidades não 
credenciadas pela Nice Brasil;
d) Quando os danos do produto forem oriundos de 
acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, 
inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão 
na rede elétrica (sobre tensão provocada por aci-
dentes ou flutuações excessivas da rede elétrica), 
influência de natureza química ou eletromagnética, 
decorrente do desgaste natural das partes, peças e 
componentes;
e) Quando houver falhas no funcionamento nor-
mal do produto decorrentes da falta de limpeza e 
excesso de resíduos, má conservação, bem como 30
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3Este equipamento não tem direito a proteção contra 

interferência prejudicial e não pode causar interfe-
rência em sistemas devidamente autorizados.

00245-20-05853
RTAG3000

Nome do Comprador: _______________________
Assinatura do Comprador: ___________________
N° da Nota Fiscal: _________________________
Data da Compra: __________________________
Modelo: __________________________________
Lote: ____________________________________
Distribuidor: _______________________________

De Segunda à Sexta das 08:00 às 17:30
Telefone: +55 (11) 2823-8800
E-mail: atendimento1@niceforyou.com

A alimentação de 12VDC da antena, deve ser inde-
pendente da fonte de alimentação do sensor foto-
elétrico ou sensor de loop. 
A entrada de trigger da antena é acionada por um 
nível de 12VDC vindo do sensor fotoelétrico ou do 
sensor de loop.
Ao acionar a entrada de trigger pela presença de 
veículo no sensor fotoelétrico ou loop de solo a an-
tena faz a leitura do tag. Se for lido um tag válido, 
que esteja cadastrado na antena, ocorre o aciona-
mento do contato control1 e control2, pelo tempo 
que foi programado no SDK, para a abertura do 
portão. 
O sinal de contato para acionar o portão, através 
do conector de 4 vias da antena, é isolado eletri-

  6.2 - MODO HOME

  7 - TERMO DE GARANTIA

decorrentes da ação de animais (insetos, roedores 
ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da 
existência de objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de utilização
f) Certificado de garantia ou número de série/lote 
forem rasurados ou apresentem sinais de adulter-
ação.
g) O produto houver sido violado e ou peças não 
originais constatadas.
h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de 
compra do produto.
i)  Na eventualidade do Consumidor solicitar o 
atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao 
Serviço Autorizado mais próximo para consulta da 
taxa de visita técnica. Caso seja constatada a ne-
cessidade da retirada do produto, as des¬pesas 
decorrentes, transporte, segurança de ida e volta 
do produto, ficam sob a responsabilidade do Con-
sumidor.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e 
seja identificado falhas provenientes de instalação 
ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar 
com as despesas.
O transporte e a embalagem do produto ficam 
por conta e risco do comprador. Sendo estas as 
condições deste Termo de Garantia complemen-
tar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos sem aviso prévio.

  8 - SUPORTE AO CLIENTE

niceforyou.com/br

Acompanhe no Facebook 
/nicegroupbrasil 

Assista no YouTube 
/nicebrasil 

Siga no Instagram 
@nicebrasiloficial

ISO 9001:2015

A antena deve ser instalada com o suporte e a ex-
tensão que a acompanha, com a finalidade de aju-
dar a ajustar o ângulo de leitura e manter o ganho. 
A instalação da antena deve ser feita de modo que 
a antena esteja sempre paralela ao tag. O tag deve 
estar posicionado na horizontal, com o mínimo de 
100 mm de distância para peças metálicas. A ante-
na deve ser posicionada com o nome Nice na hori-
zontal. Afastar a antena de tetos, paredes e objetos 
que possam interferir na leitura. Não deve haver 
objetos entre a antena e o tag.
Não instalar a antena de entrada e a antena de saí-
da próximas, uma de costa para a outra.
Quando as passagens de veículos forem estreitas 
e, a antena puder ler o tag dos veículos em sentido 
contrário, utilizar sensor fotoelétrico ou loop de solo, 
para habilitar a leitura somente com a presença de 
veículos.

  6 - INSTALAÇÃO camente do cabo de comando de 8 vias, evitando 
interferência eletromagnética.
O conduíte da alimentação 12 VDC da antena deve 
ser diferente do conduíte do sinal de trigger e con-
tato de acionamento. Conforme abaixo:
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