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Parametry techniczne  
Maksymalny zasięg 8cm
Tryb pracy Odczyt i zapis
Częstotliwość pracy 13,56MHz
Kompatybilność iClass, Mifare, DESFire (MIFARE, DESFire -

tylko odczyt CSN)
Interfejs Wiegand + RS-232 (RS-485, USB, UART jako

opcje)
Maks. odległość od kontrolera Wiegand: 150m, RS-232: 12m
Wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Przykłady kompatybilnych kart iClass 2K, Mifare 1K (MIFARE - tylko CSN,

iClass - zapis/odczyt sektorów)
Stopień ochrony IP65
Zasilanie 5-16VDC
Pobór prądu Czuwanie: 65mA, praca: 135mA
Temperatura pracy -30..65 °C
Wilgotność pracy 0 ~ 95% bez kondensacji
Wymiary 48 x 153 x 23 mm (szer. x wys. x głęb.)
Kolor Czarny (opcjonalnie ciemnoszary)
Złącze danych Terminal śrubowy
Cechy dodatkowe Opcjonalny tamper optyczny

UWAGA: Z początkiem grudnia 2016 firma HID Global poinformowała o ograniczonej dostępności czytników RW ze starej
serii iClass 61x1. Wybrane czytniki (popularne modele) mogą więc być całkowicie niedostępne. Dla obsługi wyjścia
danych w formacie RS-232 można skorzystać z czytników iClass SE + konwerter Wiegand -> RS-232. Dla obsługi zapisu
na kartach przygotowywana jest nowa seria czytników iClass RW, kompatybilna z platformą SE/Seos. Przewidywana
dostępność tej serii to pierwszy kwartał 2017.

Czytniki serii iClass dedykowane są dla systemów kontroli dostępu wymagających wysokiego stopnia zabezpieczenia. Wykonane z
wytrzymałego poliwęglanu obudowy czytników zachowują jednolite wzornictwo dla całej serii produktów. 

Czytniki iClass RW są wyposażone w podwójny interfejs: 
- Wiegand dla standardowych operacji kontroli dostępu (odczyt numerów FC i CSN)
- RS-232/485(FDX/HDX)/USB dla pracy z aplikacjami operującymi na sektorach danych. 

Model 6141CKT0000 to jedna z prostszych konfiguracji czytników RW150, czyli czytników iClasss RW o najbardziej wydłużonym kształcie.
Wyjście danych w postaci Wiegand + RS-232, obsługa wyłącznie kart iClass, włącznie z odczytem sektorów iClass oraz możliwością ich
zapisywania. Karty iClass SE (SIO Enabled) nie są w pełni obsługiwane (tylko Facility Code i numer, bez sektorów). Dodatkowo czytnik
posiada możliwość odczytu numerów CSN z kart MIFARE/DESFire (bez możliwości odczytu sektorów MIFARE). CSN jest czytane jako ciąg
32 bit, przesyłany w kolejności od bitu MSB. Czytnik jest wyposażony w standardowe klucze szyfrowania transmisji karta-czytnik. 

Wyjście sygnałowe zrealizowane jest za pomocą terminala śrubowego, obudowa w kolorze czarnym.
Czytniki są wyposażone w optyczny czujnik antysabotażowy, sygnalizujący oderwanie od ściany, ale w tej konfiguracji nie jest on
aktywowany. Jest to możliwe w innych dostępnych konfiguracjach.

Firma Ultrak Security Systems jest w stanie dostarczyć także inne konfiguracje czytników iClass RW. Dostępne różnice
obejmują wyjście danych w formatach RS-485 (HDX/FDX), USB, UART, różne tryby pracy brzęczyka i diod, wyposażenie
czytnika w unikatowe klucze kodowania transmisji Elite, aktywację tampera optycznego, ciemnoszary kolor obudowy
oraz inne sposoby przesyłu numeru CSN. Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym, z osobą odpowiedzialną za
wsparcie dla produktów Kontroli Dostępu, aby ustalić szczegóły.

 

RW150 - 6141CKT0000 

Czytnik iClass RW150, możliwość zapisu sektorów, interfejs Wiegand + RS-232
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