
 CÔNG NGHIỆP 4.0 

KIT CHO NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG RFID 

DL 3155BRS-RFID 

Thiết kế và xây dựng các mạch điện tử để giải quyết 

các vấn đề thực tế là một kỹ thuật thiết yếu trong các 

lĩnh vực kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. 

Với bảng này, sinh viên có thể nghiên cứu các thuộc tính 

của hệ thống RFID và tất cả các thành phần cần thiết để 

phát triển hệ thống kiểm soát truy cập cửa. 

Học sinh sẽ có thể tương tác với phần cứng một cách 

đơn giản và trực quan thông qua phần mềm CAI giải 

thích từng bước cách hệ thống hoạt động. 

Có thể tích hợp các yếu tố RFID trong quy trình công 

nghiệp bằng phần mềm SCADA để nghiên cứu các 

khái niệm tự động hóa và công nghiệp 4.0. 

KINH NGHIỆM HỌC TẬP 

• Hành vi của người đọc khi một thẻ được xác định 

• Cách đọc dữ liệu từ thẻ mạch tích hợp lân cận bằng đầu 

đọc RFID 

• Cách đọc và ghi các khối dữ liệu trên thẻ mạch tích hợp 

lân cận MIFARE 

• Cách ghi dữ liệu cá nhân vào thẻ mạch tích hợp lân cận 

MIFARE bằng đầu đọc RFID 

• Cách đọc dữ liệu cá nhân vào thẻ mạch tích hợp lân cận 

MIFARE bằng đầu đọc RFID 

• Cách kích hoạt rơle bằng các đầu ra của vi điều khiển. 

• Cách điều khiển màn hình bằng cách sử dụng vi điều 

khiển 

• Cách điều khiển thiết bị đồng hồ thời gian thực bằng cách sử dụng vi 

điều khiển 

• Cách kết nối bàn phím với vi điều khiển 

• Mô phỏng hệ thống kiểm soát ra vào cửa 

KHÓA CIRCUIT 

• Bảng cơ sở 

• Bảng đồng hồ thời gian thực mini 

• Màn hình LCD 

• Đầu đọc / đầu ghi RFID 

• Bảng mạch mini 

• Loa mini loa 

• Rơle mini 

• Thẻ thu mini 

• Bàn phím mini 

• Bảng vi điều khiển mini 

Hoàn thành với hướng dẫn lý thuyết và thực hành. 

Kích thước của bảng: 297x260mm

PHỤ KIỆN CẦN THIẾT: DL 2555ALG - CUNG 

CẤP ĐIỆN DC 

• ± 5 Vdc, 1 A 

• ± 15 Vdc, 1 A 


