Tag MicroProx

®

125 kHz Proximity

Tag de Proximidade de 125 kHz Com Verso Auto-adesivo • 1391

ACCESS reliability.

Aplicações
O Tag MicroProx® oferece a tecnologia de proximidade conveniente da HID em
transceptores em forma de um disco pequeno. Simplesmente fixe o tag adesivo
no verso de qualquer cartão ou dispositivo não metálico, e instantaneamente você
terá um cartão de proximidade!
Com o Tag MicroProx você pode:
w Atualizar de forma integral as tecnologias Wiegand, tarja magnética ou ferrite de
bário simplesmente fixando o tag no seu cartão de acesso existente.
w Facilmente e com um custo relativamente baixo transformar um crachá plástico
de Identificação ou um cartão inteligente de contato numa credencial de
proximidade!
w Adicionar a capacidade de controle de acesso de proximidade a celulares dos
usuários, PDAs e outros dispositivos não metálicos similares.
Experimente a conveniência da tecnologia de proximidade sem os custos de
produção de um crachá!
Características
w Do tamanho de uma moeda, o tag adere facilmente a todos os materiais não
metálicos.
w O tag pode ser programado em qualquer formato de proximidade HID, e é
compatível com todos os leitores de proximidade HID.
w O tag é passível de programação RF para uma fácil codificação com o
ProxProgrammer® da HID.

Descrição
Tecnologia testada
e confiável
Segurança

Características

Especificações

Passível de Programação RF, 125 kHz, números especificados
pelo cliente.

Alcance de leitura típico máximo*

Faixa de leitura consistente não sendo afetado por blindagem
ou condições ambientais variáveis.
Mais de 1.9x1025 códigos único disponíveis.

Vida Longa

Construção passiva sem bateria, permitindo um número infinito
de leituras.

Garantia

Garantido contra defeitos em materiais e mão de obra por dois
anos a partir da data de embarque. (Veja detalhes da garantia.)

ProxPoint® até 2.0” (5.1 cm)
Leitor MiniProx® até 2.25” (5.7 cm)
Leitor ThinLine® II até 2.5” (6.4 cm)
Leitor Prox80™ até 2.25” (5.7 cm)
Leitor ProxPro® II até 3.5” (8.9 cm)
Leitor ProxPro® até 4” (10.2 cm)
Leitor MaxiProx® até 4.5” (11.4 cm)
*Dependendo das condições do local de instalação.

Amazenamento de Dados
Até 84 bits (Mais de 1.9x1025 códigos)

Dimensões
Diâmetro: 1.285” (3.264 cm)
Espessura: 0.070” (0.178 cm)

Material Externo
Lexan

Temperatura de Operação
-50° a 160° F (-45° a 70° C)

Peso
0.04 oz (1.18 g)

Número da Peça da Base: 1391
Opções: Cor - preto e cinza
(Por favor veja o “Guia de Como Colocar o Pedido da
HID” para uma Descrição das opções e números de peças
associadas.)

1.285"
(32.639mm)

Exemplo de fixação - o posicionamento real dependerá da
aplicação. Devido a variações em cartões e nos dispositivos de
leitura, a afirma que a etiqueta MicroProx® funcionará em todas
as situações. As etiquetas MicroProx funcionais e não funcionais
estão disponíveis para teste de compatibilidade com credenciais
existentes e tecnologias de leitores.
A compatibilidade deverá ser confirmada antes do pedido.

0.070"
(1.78 mm)
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For best results, please
print on recycled paper.

ACCESS experience.
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