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DuoProx™
Prístupová karta s bezkontaktnou a magnetickou
technológiou snímania
Nová ultratenká proxomitná karta DuoProx ponúka možnosť dvojakej identifikácie - bezkontaktnej a
prostredníctvom magnetického prúžku. Rozmermi ako aj hrúbkou je karta zhodná so štandardnými
kreditnými kartami. Je určená pre priamu potlač termosublimačnou tlačiarňou.
Karta Duo prox ponúka riešenie pre systémy, kde sú požadované dve nezávislé čítacie technológie,
kombináciou dvoch technológií na jednej karte. DuoProx ponúka možnosť využitia bezkontaktnej
(proximitnej) technológie pre kontrolu vstupu a súčastne vyhovuje aj pre iné priemyselné aplikácie (napr.
evidenciu dochádzky, výdaj stravy a pod.) na báze magnetického prúžku.
Karta DuoProx tiež umožňuje priamu potlač, čím znižuje náklady na perzonifikáciu karty pomocou lepiacich
štítkov a prípravu na ne.
DuoProx - Karta s dvojitou technológiou je ďalším prínosom výskumu spoločnosti HID na trh bezkontaktných
technológií.

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:
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Garbiarska 905
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tel./fax: 044 – 5526 190
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DuoProx™
Prístupová karta s bezkontaktnou a magnetickou
technológiou snímania

Špecifikácia

Charakteristika:

Typický maximálny čítací dosah:
MiniProx Ň čítačka 5 - 10 cm
ThinLine II™ čítačka 5 - 10 cm
ProxPro™ čítačka 10 - 15 cm
MaxiProx™ čítačka 25 - 40 cm

Osvedčená spoľahlivá technológia: Čítací dosah
karty DuoProx je neovplyvniteľný tienením tela
alebo rôznymi ďalšími vplyvmi prostredia, napríklad
umiestnením na kľúčoch alebo v blízkosti mincí.
Malá hrúbka: Môžete ju nosiť spolu s kreditnými
kartami v peňaženke.

Rozmery karty:
5,40 x 8,75 x 0,09 cm
Konštrukcia karty:
Karta DuoProxÔ s možnosťou dvojitej technológie
snímania je pokrytá tenkým pružným PVC
laminátom so štandardným ABA trojstopým
magnetickým prúžkom.

Porovnávacia tabuľka: Porovnávacia tabuľka
koordinuje vonkajšie číslovanie karty s ID číslom
naprogramovaným v karte. Poskytuje užívateľovi
ľahšie zanášanie kariet do databázy držiteľov.
Externé číslovanie môže byť zhodné s ID číslom.
Bezpečnosť: Karty DuoProx ponúkajú viac ako
137 miliárd unikátnych kódov.

Pracovná teplota:
-45°C až 70°C
Pracovná vlhkosť:
5% až 95% relatívna vlhkosť, nekondenzujúca
Hmotnosť karty:
6,8 gramu
Záruka:
Na kartu DuoProx je poskytovaná doživotná záruka
proti vadám materiálu a remeselnému spracovaniu.
(Viď. kompletné záručné podmienky.)

Dlhá životnosť: Karta DuoProx je pasívnej,
bezbatériovej konštrukcie umožňujúcej nekonečný
počet načítaní. Je odolná voči mechanickým
poškodeniam a zlomeniu.
Grafické prevedenie: Karta je prispôsobená
svojou konštrukciou pre priamu potlač, s
akoukoľvek grafickou úpravou a obsahom.
Číslo produktu:
Základné číslo produktu: 1335
Popis: 125 kHz, predná strana biela lesklá, zadná
strana s magnetickým prúžkom, externé číslo
nesúhlasí s kódovaným identifikačným číslom,
lokálne označenie pre závesný otvor.
Voliteľné:
-povrch karty pre priamu potlač
-externé číslovanie kariet
-závesný otvor
-užívateľská grafika
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