
Nový bezkontaktný prívesok ProxKey II zlučuje proximitnú tecgnológiu s veľkosťou štandardného kľúča. Je
malý a nenápadný, nájdete ho vždy tam kde má svoje miesto - na  zväzku kľúčov.

Vďaka progresívnej technológii HID  môže byť ProxKey II naprogramovaný až 37 bitovým slovom vo formáte
Wiegand, čím je predurčený k použitiu so všetkými systémami kontroly prístupu využívajúcimi tento formát.
Nový  kľúčový  prívesok  ProxKey  II  môže  byť  vybavený   externým  číslom  kôli  ľahšej  identifikácii,
programovaniu a kontrole.

Programovateľný kľúčový prívesok ProxKey II je ďalším príkladom prínosu firmy HID na trh s produktami
rádiofrekvenčných bezkontaktných technológií.

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:
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Špecifikácia  Charakteristika:

Typický maximálny čítací dosah:
Mini Prox O čítačka 5 cm
ThinLineÔ čítačka 5 cm
Prox ProÔ čítačka 7,6 cm
Maxi ProxÔ čítačka 30,4 cm

Rozmery prívesku:
4,83 x 2,29 x 0,88 cm

Pracovná teplota:
-45° Caž 70° C

Pracovná vlhkosť:
5% až 95% relatívna vlhkosť, nekondenzujúca

Hmotnosť prívesku:
7,3 gramu

Záruka:
Na  bezkontaktný  kľúčový  prívesok  ProxKey  II  je
poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu
a remeselnému 
spracovaniu. 
(Viď. kompletné 
záručné podmienky.)
  

Osvedčená spoľahlivá technológia
Čítací  dosah  kľúčového  prívesku  ProxKey  je
extrémne konzistentný a nemá naň vplyv zakrytie
telom  alebo  rôzne  ďalšie  vplyvy  prostredia,
napríklad umiestnenie na kľúčoch alebo v blízkosti
mincí.

Malý a pohodlný:
Môžete ho nosiť spolu s kľúčmi vo vrecku alebo v
kabelke.

Porovnávacia tabuľka:
Pre  ľahšie  zapisovanie  príveskov  ProxKey  II  do
databáz,  slúži  porovnávacia  tabuľka  externého
číslovania  a  zodpovedajúcich  vnútorne
naprogramovaných kódov. 

Bezpečnosť:
Prívesky ProxKey II ponúkajú viac ako 137 miliárd
unikátnych kódov. 

Dlhá životnosť:
Prívesok  ProxKey  II  je  pasívnej,  bezbatériovej
konštrukcie  umožňujúcej  nekonečný  počet
načítaní. 

Trvanlivosť:
Prívesok  ProxKey  II  je  veľmi  odolný  proti
prasknutiu alebo zlomeniu. 

Číslo produktu:
Základné číslo produktu: 1345 
Popis:  125  kHz,  čiernošedá  farba,  externé  číslo
súhlasí  s  kódovaným  identifikačným  číslom,
možnosť  vytlačiť  externé  číslo  na  prívesok
Voliteľné: Externé číslonanie príveskov
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