
= Wysoka odporność środowiskowa 

= Duży zasięg i łatwość odczytu 

= Łatwe przenoszenie

= Tag pasywny - nie wymaga baterii  

= Brak możliwości zmiany fabrycznego numeru

= Estetyczna, elegancka obudowa 

= Łatwy naduk

= Standardowe rozmiary ID-1 (CR 80) 

= Duża pojemność pamięci użytkownika

= Niezależne hasła do 16 sektorów pamięci 

= Nadrukowane numery rewersyjne 10 i 8 cyfr 

Wysokiej jakości karta zbliżeniowa. Gładka i specjalnie laminowana powierzchnia pozwala na 

wykonywanie nadruków. Współpracuje z wieloma czytnikami kontroli dostępu, zgodnymi          

z rozpowszechnionym standardem Mifare® . Zastosowano sprawdzony chip kompatybilny               

z Mifare® classic 1kB S50. Standard ten, chociaż obecnie nie zapewnia najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa, jest bardzo popularny na całym świecie. Karta jest najczęściej 

wykorzystywana jako  identyfikator  w systemach kontroli dostępu, RCP, lojalnościowych, 

itp. 

S301B może być używana zarówno wewnątrz, jak i za zewnątrz pomieszczeń. Karta ta współpracuje prawidłowo            

z wieloma czytnikami przeznaczonych do obsługi  standardu Mifare® (ISO 14443A). Wykonana z wysokiej jakości 

tworzywa, gwarantującego estetyczny wygląd oraz długą i wygodną ekspolatację. Odległość odczytu przy 

odpowiednim czytniku, może osiągać nawet 10cm. Przykładowe zastosowania: identyfikatory dla osób, bilety 

komunikacyjne, karnety abonamentowe, legitymacje, itp.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY

       Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Karta zbliżeniowa 13,56MHz, biała, do nadruków

KARTA KATALOGOWA

S301BNR-4X50

RoHS
compliant
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    Zastosowany  układ scalony                                                                                kompatybilny z  Mifare® classic 1kB S50     

     Częstotliwość pracy  / zasięg  maksymalny                                                                                      13,56MHz / 15 cm    

         Standardy                                                                                                                                                          ISO 14443A

         Numer seryjny                                                                                                                                                       32bity

         Dostępna do zaprogramowania pamięć nieulotna                                                                              1024 bajty

         Temperatura pracy                                                                                                                                        -10 do 50 ºC

         Wymiary                                                                                                                                                         86 x 54 x 0,8 mm

         Opakowanie jednostkowe                                                                                                                    4 x 50 szt.= 200 szt.

         Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów do pamięci (orientacyjnie, <55 ºC)                               10 lat / 100 000

         Materiał obudowy                                                                                                                                                    PCW

        Waga                                                                                                                                                                        ok. 6 g

        Dostępne kolory: biały,   (inne kolory lub tworzywa na zamówienie)

0,8-0,9 mm
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