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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Mifare® lezers
Principe
Frequentie
Data-overdracht
Leesafstand
Voedingspanning
Stroom
Afmetingen (B x H x D)
Behuizing
Temperatuur
Vochtigheid
LED’s
LED-functies

ISO/IEC 14443A-3 / Mifare®.
13.56 MHz.
106 kBaud.
0 - 5 cm.
5 - 12 Volt DC.
Is afhankelijk van model. Gemiddeld 15 - 130 mA. Piek 150 - 250 mA.
46 x 140 x 22 mm.
Polyurethaan, zwart.
-20 ºC tot 65 ºC (-4 ºF tot 149 ºF).
0 - 100% (niet condenserend).
Groen, rood.
Voeding/toegang.

Kabel
Aansluiting
Type
Lengte

Via stekkerverbinding met schroefaansluiting.
5 x 0,35 mm2 afgeschermd (min.), 8 x 0,35 mm2 afgeschermd (max.).
20 meter vanaf centrale.

Proximity transponders
Type
Data-overdracht
Frequentie
Baudrate
Transactietijd
Lees-/schrijfafstand
Data-integriteit
Multi-card operation
Levensduur
Energieverbruik
Chip technologie
Beveiliging
Geheugen - 1 K
Geheugen - 4 K

ISO/IEC 14443A-3 / Mifare®.
Contactloos.
13.56 MHz.
106 kBaud.
Minder dan 100 ms.
Tot 1000 mm, afhankelijk van geometrie antenne.
Fast anticollision.
Fast anticollision.
100.000 schrijfcycli, 10 jaar behoud van data bij opgegeven omgevingstemperatuur.
Batterijloos, contactloze energie.
High speed CMOS EEPROM-proces, single chip, one coil.
Fast anticollision protocol, individuele toegangsrechten voor elk blok, afzonderlijke sleutels voor elk blok, wederzijdse authenticatie overeenkomstig ISO/IEC DIS
9798-2, encrypted data, secure data protocol met CRC, uniek serienummer, transport key.
1024 x 8 bit EEPROM waarvan 768 byte vrij te gebruiken, verdeeld in 16 sectoren van ieder 4 blokken. Sector 0 gereserveerd voor gegevens fabrikant,
serienummer en MAD.
4096 x 8 bit EEPROM waarvan 3456 byte vrij te gebruiken, verdeeld in 32 sectoren van ieder 4 blokken en 8 sectoren met elk 16 blokken (een blok bestaat uit
16 byte). Sector 0 gereserveerd voor gegevens fabrikant, serienummer en MAD.

Kaarten
Materiaal
Afmetingen (B x H x D)
Omgevingstemperatuur
Magneetstrip (optie)

PVC, standaarduitvoering glanzend wit, geschikt voor foto-ID.
Overeenkomstig ISO 7810: 85,6 x 54 x 0,76 mm.
-35 ºC tot +50 ºC / -31 ºF tot +122 ºF (90% vochtigheid).
HiCo 3800 öerstedt.

Proximity tag
Materiaal
Afmetingen (B x H x D)
Omgevingstemperatuur
Kleur

Epoxy EP 121.
31,5 x 245 x 16 mm.
-40 ºC tot +85 ºC / -40 ºF tot +185 ºF (90% vochtigheid).
Zwart.

Wijzigingen voorbehouden.
Ref.: 03-000354.

