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Parametry techniczne  
Obsługa kart stykowych Nie
Obsługa kart bezstykowych Tak
Obsługiwane formaty kart
stykowych

Nie dotyczy

Częstotliwość pracy dla kart
bezstykowych

125 kHz + 13,56 MHz

Obsługiwane formaty kart
bezstykowych - 125kHz

HID PROX, HID Indala Prox, EM Prox (Unique),
AWiD Prox

Obsługiwane formaty kart
bezstykowych - 13,56MHz

iCLASS/SE/SR, Seos, MIFARE Classic/Ultra
Light/Plus, DESFire EV0.6/EV1 , obsługa T=CL

API PC/SC (zgodność z interfejsem i sterownikami
CCID)

Interfejs USB 2.0, zgodność z USB 1.1 , wtyk typu A
Zasilanie w całości z interfejsu USB
Stopień ochrony obudowy IP54
Temperatura pracy 0 .. 70°C
Wilgotność pracy 10 .. 90% wilgotności względnej
Waga 100g
Wymiary 71 x 93 x 16 mm (szer. x dł. x wys.)
Kolor Czarny (wierzch) / jasnoszary (spód)
Materiał obudowy Poliwęglan

OMNIKEY 5427 CK - czytnik dostępu logicznego obsługujący wyłącznie karty bezstykowe, zarówno 13,56 MHz jak i 125 kHz.
Czytnik potrafi emulować klawiaturę, dzięki czemu dane z karty (np. jej numer) mogą być wprowadzone w postaci tekstowej do
dowolnego programu (np. podczas konfiguracji uprawnień w oprogramowaniu dla kontroli dostępu jak np. Win-Pak).

Czytnik działa w oparciu o standardowe sterowniki dostępne w każdym z powszechnie stosowanych systemów operacyjnych (Linux,
różne wersje Windows, MacOS), dzięki czemu jego zastosowanie jest niezależne od wykorzystywanej platformy. Także konfiguracja
parametrów roboczych jest zrealizowana w sposób uniwersalny - za pomocą wbudowanego serwera www, poprzez który możemy
zarządzać ustawieniami czytnika.

Czytnik OMNIKEY 5427CK umożliwia płynne przechodzenie z posiadanych kart niskoczęstotliwościowych, jak HID Prox, AWID Prox,
EM4102 czy Indala (dla Indali wymagana specjalna wersja czytnika), na znacznie bezpieczniejsze karty wysokoczęstotliwościowe, jak
MIFARE Classic, iClass, iClass SE czy MIFARE DESFire EV1. W przypadku kart iClass/iClass SE dostępna jest także obsługa kluczy
kodowania Elite (wymagana specjalna wersja czytnika).

Dla czytnika dostępne są dodatkowe akcesoria, jak zasobnik na karty, podstawa biurkowa dla pracy w pozycji pionowej itp. Prosimy o
kontakt z Działem Technicznym (wsparcie dla KD) w celu poznania akcesoriów i opcji konfiguracji czytnika.
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Czytnik Omnikey 5427 CK, 13,56 MHz + 125 kHz, emulacja klawiatury, interfejs USB


