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GBReader je univerzální duální čtečka všech 
běžných RFID karet, náramků a přívěsků.
Využití najde především pro přihlášení do 
nejrůznějších podnikových aplikací, odvádění 
výrobních operací, ale i pro běžné využití v 
docházkových a přístupových systémech.

Čtečku můžete integrovat do stávajících zařízení 
nebo ji lze dodat v externím boxu požadovaných 
rozměrů a standardů pro dané použití.

Díky vlastnímu vývoji a výrobě jsou možné 
úpravy firmware čtečky a tak přizpůsobení 
aktuálním normám a specifikacím zákazníků.

Uplatnění najde jako nepostradatelná pracovní 
součást nejen pro výrobu. Maximalizujte 
bezpečnost a efektivitu přihlašování do 
výrobních procesů. 

>   Duální RFID čtečka s podporou vyčtení UID
     z pasivních RFID karet v pásmech 125 kHz (EM4001)
     a 13,56 MHz Mifare kompatibilní
>   Široká možnost připojení a komunikace
>   LED a zvuková signalizace
>   Možnost úpravy firmware dle specifikací a norem
>   Možnost použití čtečky k internímu zabudování 
>   Použití externě v boxu do prašného prostředí
>   Volitelná velikost externího boxu
>   Vlastní vývoj a výroba
>   Nadstandardní servisní podpora
>   Vyrobeno v České republice
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Provozní napětí      5V přes USB
Odebíraný proud      200 mA

Anténa        2x interní 

Pracovní frekvence      125 kHz / 13,56 MHz
Rozměry DPS       157 x 27 mm

Indikace přečtení      LED + zvuková signalizace

Pracovní teplota      -20 °C až +80 °C
Rychlost čtení       <200 ms

Vzdálenost čtení      0 - 80 mm 125 kHz, 5 - 120 mm 13,56 MHz

Možnosti komunikace      USB emulace klávesnice
         USB virtuál COM

        RS485

Standardy        ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO18000-3 MODE3

Podpora čipu 13,56 MHz     MIFARE Clasic, MIFARE Clasic 1K, (S50, S70, F1108, I-Code slix)

Podpora čipu 125 kHz      EM4100, TK4100, EM4102, EM4200, UNIQUE, EM4105, EM4150

Další parametry

Možnosti uchycení      distanční sloupky
Externí box       dle požadavků, velikost, IP krytí 

Hmotnost       60 g     

Volitelné příslušenství     propojovací kabely, RFID karty 

        


