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Częstotliwość pracy 433,92 MHz (+ 125 kHz dla
trybu zbliżeniowego)
Typ karty Pilot radiowy + element zbliżeniowy
Modulacja Amplitudowa ASK, kodowanie Keeloq
Hopping
Pamięć ROM 64 bity (programowana
fabrycznie)
Zasilanie Bateria 3V, typ CR2032

Pilot łączący technologię radiową (częstotliwość 433,92 MHz) z elementem
zbliżeniowym pracującym na częstotliwości 125 kHz. Nieduże i lekkie
urządzenie (w przybliżeniu mieszczące się w obrysie karty kredytowej, waga
32g) pozwalające na korzystanie zarówno ze zdalnej kontroli (do 100m w
otwartej przestrzeni) jak i zbliżeniowej (opcjonalny element 125 kHz).
Urządzenie jest dedykowane do systemów automatycznego zamknięcia,
systemów antywłamaniowych oraz systemów kontroli dostępu. Urządzenie
wykorzystuje bezpieczny protokół komunikacji "Keeloq® Hopping Code",
poważnie ograniczający możliwość odszyfrowania treści wysyłanych
danych. Każdy kod zabezpieczający składa się z dwóch części - fabrycznie
zaprogramowanego numeru seryjnego (65536 kombinacji) oraz kodu
lokalizacji (256 kombinacji). Kod wysyłany zbliżeniowo (125 kHz) jest
zawsze taki sam, natomiast kod wysyłany radiowo jest zmieniany za
każdym razem, w oparciu o dedykowany algorytm. Dzięki temu proste
podsłuchanie transmisji radiowej nie daje możliwości przejęcia kodu i
obejścia zabezpieczeń. Pilot jest zasilany ze standardowej litowej baterii
CR2032 (3V).

Parametry techniczne  
Częstotliwość pracy 433,92 MHz (+ 125 kHz dla trybu

zbliżeniowego)
Typ karty Pilot radiowy + element zbliżeniowy
Modulacja Amplitudowa ASK, kodowanie Keeloq Hopping
Pamięć ROM 64 bity (programowana fabrycznie)
Zasilanie Bateria 3V, typ CR2032
Wymiary 72 x 42 x 13 mm (długość x szerokość x

grubość)
Kolor srebrzysty / czarny
Waga 32 g

CDVI-ERP
4-kanałowy pilot radiowo-zbliżeniowy, zasięg do 100m (433,92 MHz)


