
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Antena UHF 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Manufacturer: NICE GROUP S.P.A. 
Website: http://nice.com.br/ 



A antena UHF é um leitor de RFID que opera na faixa de frequência de 915MHz – 928MHz, 
foi desenvolvido com a finalidade de uso em sistemas de Tag Passivo de controle de acesso, 
funcionando de modo autônomo (HOME) ou interligado aos receptores Nice pela RS485 (PRO). 
Tem como função principal ler os tags NICE presentes em sua área de leitura. Podendo ser ajustado 
para até 9m, proporcionando maior comodidade aos usuários do sistema e sem a necessidade de 
contato manual com o dispositivo de acesso; basta posicionar o veículo 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 equipamento. 
       Em modo HOME aceita o cadastro de até 15 usuários, permitindo o cadastro ou exclusão dos 
Tags utilizando o software de PC. 

 

• Fonte de alimentação: 12VDC/2A (Fonte não inclusa, 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 LEITURA TAG; Vermelho TRIGGER); 
• Saída a relé de estado sólido; 
• Buzzer indicação de leitura de Tag; 

• Dimensões: 340 x340 x 80 (mm) 

 

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 comunicação serial com blindagem, conforme 
ilustração: 
 

     Figura 1 – Cabo com blindagem

Não passar o cabo de alimentação de 12V e comunicação serial junto com cabos de corrente 
alternada (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 cabos distintos e 
independentes. 
A alimentação de 12V do trigger, do sensor de loop e do sensor fotoelétrico, é independente 
da alimentação 12V da antena, são isoladas eletricamente.  

 
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, executa os comandos vindos 
do receptor. 
Ao conectar a antena via serial RS485, o reconhecimento da presença da antena é 
automático pelo receptor. 
No modo Pro o cabo de 4 vias do trigger e contato de saída da antena não é utilizado, o 
sensor fotoelétrico 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 módulo da antena, no modo Pro. 



 
A antena UHF pode operar stand-alone sem a necessidade 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 figura abaixo: 
 

 

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 mesmo 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 
anteriormente. 
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 Deletar. Se o tag realmente estiver cadastrado o 
software irá exibir a mensagem: Tag Descadastrado com 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. 
 

                                                      Figura 4 – Tags cadastrados na Antena 

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 descadastrados 

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 software 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 botão Ler e colocar o tag na frente da antena. 

 

Figura 7 – Lendo TID ou EPC 

A antena deve ser instalada com o suporte e a extensão que a acompanha, com a finalidade de 
ajudar 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 antena deve ser posicionada 
com o nome Nice na horizontal. 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 saída 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.  

 
MODO PRO 

 
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 serial 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: 



 
MODO HOME 

 
A alimentação de 12VDC da antena, deve ser independente da fonte de alimentação do sensor 
fotoelétrico 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 antena faz a leitura do tag. Se for lido um tag válido, que esteja cadastrado na antena, ocorre 
o acionamento 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 
eletricamente 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 contato de acionamento. Conforme abaixo: 
 
 

 


