
= Wysoka odporność środowiskowa i mechaniczna

= Zadowalający zasięg i łatwość odczytu 

=  Proste połączenie z pękiem kluczy 

= Tag pasywny - nie wymaga baterii  

= Brak możliwości zmiany fabrycznego kodu

= Niewielkie wymiary i estetyczna obudowa

= Najpopulaniejszy na rynku

= Bez nadrukowanego numeru 

Bardzo popularny brelok o wszechstronnym zastosowaniu. Współpracuje z większością 

czytników domofonowych oraz z czytnikami kontroli dostępu, zgodnymi ze standardem 

„Unique” 125kHz. Kompatybilny z „legendarnym” chipem EM 4100. Standard ten, jak na 

obecne warunki przestarzały,  jest wciąż chętnie używany. Brelok wykorzystywany  do 

identyfikacji osób w systemach o najniższym poziomie bezpieczeństwa. 

S103 może być spinany razem z osobistymi kluczami. Brelok ten współpracuje prawidłowo z większością czytników 

przeznaczonych do obsługi  standardu „Unique” 125kHz. Z uwagi na wysoką wytrzymałość może być 

wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.  Niewielka i estetyczna obudowa, pozwalająca 

na łatwe nanoszenie nadruków oraz wysoka niezawodność sprawiły, że breloki w tym wykonaniu są od wielu lat 

najpopularniejsze na polskim rynku. Odległość odczytu na ogół nie jest duża, ale pozwala na wygodne użytkowanie. 

Przykładowe zastosowania: zbliżeniowe otwieranie drzwi i bram za pomocą domofonów i czytników, zawieszany 

identyfikator  przedmiotów i zwierząt, itp.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY

    Zastosowany  układ scalony                                                                                                             kompatybilny z EM 4100     

     Częstotliwość pracy  / zasięg  maksymalny                                                                                     125 kHz / 10 cm    

         Standardy                                                                                                                                                          ISO 15459

         Numer seryjny                                                                                                                                                       64bity

         Dostępna do zaprogramowania pamięć nieulotna                                                                                0 bitów

         Temperatura pracy                                                                                                                                        -25 do 75 ºC

         Wymiary                                                                                                                                                           32x40x4 mm

         Opakowanie jednostkowe                                                                                                                             100 szt.

         Trwałość danych w pamięci                                                                                                                           nieokreślona

         Materiał obudowy                                                                                                                                                  ABS

        Waga                                                                                                                                                                        ok. 4 g

        Dostępne kolory: niebieski (BE), czarny (BK), szary (GY), zielony (GN), biały (WE), żółty (YW), czerwony (RD), 

        niebiesko-biały (BEWE), czarno-biały (BKWE), szaro-biały (GYWE),  (inne kolory na zamówienie)
       Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Brelok zbliżeniowy 125kHz, niebieski 

KARTA KATALOGOWA

S103-BE

RoHS
compliant
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