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Parametry techniczne  
Maksymalny zasięg 4cm
Tryb pracy Odczyt i zapis
Częstotliwość pracy 13,56MHz, 125kHz
Kompatybilność iClass/iClass SE/SR, MIFARE, DESFire, HID Prox
Interfejs USB 2.0, zgodność z USB 1.1
Wskaźniki 2-kolorowa dioda LED
Stopień ochrony IP44
Zasilanie 5V DC
Pobór prądu Czuwanie: 65mA, praca: 225mA
Temperatura pracy 0 .. 40 °C
Wilgotność pracy 0 ~ 95% bez kondensacji
Kolor Czarny
Wymiary 71 x 93 x 16 mm (szer. x dł. x wys.)
Złącze danych Wtyczka USB A, przewód 1,2m

Uniwersalny, multiformatowy programator (enkoder) kart zbliżeniowych. Obsługuje zarówno technologie kart stworzone przez HID
Global (jak HID Prox 125kHz, iClass 13,56MHz, Seos 13,56MHz) oraz NXP Semiconductors (MIFARE 13,56MHz, DESFire 13,56MHz). Dla
wszystkich kart 13,56MHz dostępne jest kodowanie Security Identity Object (SIO). Urządzenie umożliwia programowanie zarówno kart
czystych, jak i przeprogramowywanie tych już zaprogramowanych. Na standardowych kartach kontroli dostępu umożliwia
programowanie numerów oraz danych sektorowych. Przy pomocy specjalnych kart umożliwia zarządzanie ustawieniami i kluczami
szyfrującymi czytników HID iClass SE. W zestawie z czytnikiem dostarczane są 3 sztuki kart konfiguracyjnych (zarządzanie kluczami
szyfrowania, konfiguracja Elite, konfiguracja odczytu sektorów).

Urządzenie jest podłączane do komputera w wygodny sposób za pomocą złącza USB i obsługiwane za pomocą dostarczanego w
zestawie oprogramowania iClass SE Encoder / Assure ID CP1000D Edition.

Programowanie większości technologii kart (zarówno HID jak i NXP) jest bezpłatne przy użyciu kart wyprodukowanych przez HID Global -
wystarczy zamówić darmowe kredyty, wysyłane na e-mail w postaci pliku konfiguracyjnego. Programowanie z użyciem kodowanie iClass
Elite (na wszystkich kartach) oraz programowanie z użyciem kodowania SIO (na kartach wyprodukowanych przez innych producentów
niż HID) wymaga zakupu sprzedawanych osobno kredytów ładowanych do pamięci urządzenia z pliku. Wraz z programatorem
dostarczane jest bezpłatnie po 30 szt. każdego z rodzajów kredytów programowania (w tym płatnych) oraz kilka typów kart HID do
testów (Seos, MIFARE, DESFire, iClass SE).

Programowanie niektórych formatów zapisu danych może wymagać dostarczenia dodatkowych, darmowych licencji (wymagana
weryfikacja uprawnień do formatu przez HID), lub zakupu dodatkowych płatnych licencji. Licencje formatów są niezależne od kredytów
programowania. Różnice w formatach zapisu danych obejmują:
- różne długości pola danych na karcie,
- dodatkowe sekcje pola danych jak Site Code, Fixed Data, Sensor Field i inne,
- dla formatów o wybranych długościach pola danych - także różne wartości Facility Code.

Niektóre formaty zapisu danych na karcie mogą wymagać uzyskania dodatkowych autoryzacji. Uzyskanie autoryzacji zależy wyłącznie
od decyzji właściciela formatu (firmy trzeciej). Są to kwestie regulowane wyłącznie umowami między HID Global, a właścicielami
wybranych formatów danych (firmami trzecimi). Brak autoryzacji nie stanowi podstaw do reklamacji. Niektóre wartości Facility Code dla
formatów innych niż Wiegand 26 bit (H10301) mogą być całkowicie niedostępne. Prosimy o kontakt z Działem Technicznym
(wsparcie Kontroli Dostępu) w celu uzyskania szczegółów.

HID CP1000D
Programator kart HID, prog. numerów na kartach, tworzenie kart konfiguracyjnych


