
Programovateľná rádiofrekvenčná vozidlová ID karta ponúka bezkontaktnú technológiu s vysokým čítacím
dosahom  až  1  meter.  Karta  je  prispôsobená  k  inštalácii  na  vnútornú  stranu  zakrivenia  čelného  skla
automobilu, tak aby ju bolo možné z bočnej strany snímať pomocou čítačky NT MaxiProx. Vozidlám je tak
umožnený prejazd bránami alebo vjazd do garáží a parkovacích priestorov. Kartu je možné použiť aj  na
rôzne typy prepravných kontajnerov a boxov.

Vozidlová ID karta je pasívna, nemá teda problémy s batériamy čo okrem iného znižuje jej cenu. Úspora je aj
pri inštalácii systému, pretože užívateľ neplatí za inštaláciu anténnej sľučky do vozovky a neriskuje stratu
karty pri  jazde. Pretože  karta nepotrebuje ku svojej  prevádzke batérie,  je na ňu poskytovaná doživotná
záruka.

Vozidlová identifikačná karta je ďalším príkladom toho, že spoločnosť HID reaguje na požiadavky trhu s
produktmi pre radiofrekvenčnú identifikáciu aplikovaním najnovších technológií.
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Špecifikácia:  Charakteristika:

Maximálny čítací dosah:
S čítačkou NT MaxiProx Ô 1 meter 

Rozmery karty:
9,95 cm (priemer) x 0,23cm (hrúbka)

Konštrukcia karty:
Vozidlová  identifikačná  karta  je  vyrobená  z
pružného elastomeru - santoprén.

Pracovná teplota:
-45° Caž 70° C

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

Hmotnosť karty:
95 gramov

Osvedčená, spoľahlivá technológia:
Spoločnosť  HID  využívajúca  pri  čítačke  NT  MaxiProx
najnovšie  postupy  signálového  procesingu  spolu  s
novou vozidlovou Vehicle ID tag kartou a jej unikátnym
prevedením je ideálnym riešením požiadavok kladených
na kontrolu vjazdu automobilov. 

Inštalácia:
Vozidlová karta má samolepiacu vrstvu, ktorá umožňuje
jej upevnenie nalepením, na predné sklá vozidiel alebo
na prepravné kontajnery. 

Dlhá životnosť:
Vozidlová  ID  karta  využívajúca  pasívnu,  bezbatériovú
technológiu  umožňuje  virtuálne  nekonečný  počet
načítaní. 

Trvanlivosť:
Vozidlová ID karta  je pružná a odolná proti  možnému
prasknutiu alebo zlomeniu. 

Záruka:
Na vozidlové ID karty je poskytovaná doživotná záruka
proti  vadám  materiálu  a  remeselnému  spracovaniu  v
pôvodnej ništalácii 
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