Zakład Doświadczalny

TESTER DO BADANIA ODPORNOŚCI DOKUMENTÓW
NA WIELOKROTNE DWUSTRONNE ZGINANIE
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

U

rządzenie służy do przeprowadzania testu mającego na celu sprawdzenie odporności dokumentu na wielokrotne naprzemienne dwustronne zginanie zgodnie z procedurą ICAO. Urządzenie jest przystosowane
pod względem mechanicznym i sterowania do przeprowadzania testu dokumentów zabezpieczonych RFID
zgodnie z wymaganiami ICAO. Możliwość zaprogramowania dowolnej ilości cykli pozwala na prowadzenie
testów trwałości połączeń układu RFID z antenkami dokumentów. W urządzeniu zostały zastosowane unikatowe rozwiązania mechaniczne umożliwiające prowadzenie testów dokumentów różnych formatów i różnego przeznaczenia:
paszporty, bilety na imprezy masowe, bilety komunikacji. Tester dedykowany jest do jednostek opracowujących technologie łączenia układu RFID z antenkami i do producentów dokumentów zabezpieczonych elektronicznie.
Maksymalna strzałka ugięcia dokumentu:

20 mm

Średnica rolek:			

23 mm

Rozstaw rolek stałych:			

30 mm

Rozstaw rolek ruchomych:			

55 mm

Odległość rolek do uchwytu dokumentu:

40 do 58 mm

Odległość rolek stałych od ruchomych:		

35 mm

Zasilanie elektryczne:			

230 VAC ± 10%, 50 Hz

Prąd znamionowy:			

1.3 A

Liczba cykli normatywna:			

1000

Liczba cykli nie normatywna:			
				

programowana
dowolnie

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 310 x 620 x 870 mm
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Urządzenie
kalibracyjne

L2=30 mm

A – geometria układu testowego

L1=55 mm

B – sposób obciążenia dokumentu

Schemat testu dynamicznego
naprzemiennego zginania paszportu
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DEVICE FOR REPEATED TWO-SIDED
BENDING STRESS TESTS
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

T

he device is intended for repeated two-sided bending stress tests conducted according to the ICAO procedure. Taking into consideration the mechanical and control aspects, the device is suitable for tests on
durability of RFID-protected documents. The possibility to programme any number of test cycles enables
verification of durability of connections between RFID inlays and antennas. There are original mechanical
solutions used in the device that enable investigations on documents of different size, e.g. passports, tickets, etc.
The device is particularly intended for institutions developing technologies for connection of the RFID systems with
antennas, as well as manufacturers of electronically secured documents.
Maximum deflection of the document: 		

20 mm

Diameter of the rolls:			

23 mm

Fixed roll span:			

30 mm

Mobile roll span: 			

55 mm

Distance between rollers and 			
the document holder:

40 do 58 mm

Distance between fixed and mobile rolls:

35 mm

Power:			

230 VAC ± 10%, 50 Hz

Rated current:			

1.3 A

Normative number of cycles:			

1000

Not normative number of cycles:			
				

Free
programming

Dimensions (height x width x depth): 			

310 x 620 x 870 mm
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Calibration device

L2=30 mm

A – geometry of a test system

L1=55 mm

B – way of loading the document

Draft of the dynamic two-sided bending stress test
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