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MIFARE Ultralight  /Classic/ Plus/ DESFire EV1 i EV2/ NFC, CPS3, Moneo
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NOWY MODUŁOWY CZYTNIK BIOMETRYCZNY 

 

CZYTNIK BIOMETRYCZNY 

Wersja tylko odczyt

Wersja odczyt / zapis

 Nadruk bezpośredni HQ

Do wyboru ponad 100 wariantów „efektu skóry” 

     LAUREAT
Expoprotection 2014

Projektując nową serię czytników modułowych Architect  zaproponowliśmy idealne połączenie wysokiego
poziomu ochrony skalowalności oraz wandaloodporności Kontroli Dostępu.   

 Wysoka Ochrona 

W czytnikach serii ARC wykorzystano najnowsze wersje bezdotykowych
                              standardów MIFARE    z mikroprocesorem  szyfrującym  algorytmem 

 
i wyrwanie umożliwia ochronę danych wrażliwych poprzez usunięcie 
(TDES, AES, RSA, HMAC-SHA-256..). System odporny na zniszczenie

kluczy uwierzytelniających (zastrzeżone patentem).  W przeciwieństwie  

do innych rozwiązań obecnych teraz  na  rynku  nie  istnieje możliwość 
„obejścia” systemu

Skalowalność i modułowość struktury 

Czytniki Architect   zaprojektowane zostały na jednym wspólnym   
                              inteligentnym rdzeniu RFID z którym można łączyć wymiennie dowolne    

 
dotykowym,  biometryczne... 
moduły:  z czytnikiem kart,  z klawiaturą do szyfratora,  z ekranem   

Struktura modułowa jest prosta, ekonomiczna i bardzo wygodna dla 
    
 
użytkownika przy tworzeniu i modyfikacji systemu Kontrolo Dostępu.

Kształt obudowy czytników zapewnia im wyjątkowo wysoką odporność   
                              

Wandaloodporność i wytrzymalość 

na warunki zewnętrzne (IP 65) oraz na wandalizm (IK 10).   
                              

Wygląd - niezliczone możliwości tworzenia 

Dzięki niespotykanym dotąd na rynku możliwościom doboru koloru i grafiki
                              SATIE umożliwia użytkownikowi tworzenie niczym archtekt 
                              własnej estetyki czytników dostosowując je do wystroju wnętrz danej firmy.
                              

WYBIERZ SAMEMU 
KOLOR LED (360 kolorów) 

WYBIERZ SAMEMU 
KOLOR OBUDOWY

WYBIERZ SAMEMU 

RODZAJ FAKTURY 

„EFEKT SKÓRY”

WYBIERZ SAMEMU 
WŁASNE LOGO 
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ARC-D - CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DO KART 13,56MHz Wiegand 26: 

Tryby identyfikacji: Sam odcisk, sama karta, odcisk + karta 

Szyfrowanie w kablu, kodowanie hasłem



ARC-D ARC-E ARC-F

aRC-a - Lecteur haute sécurité
MIFARE ®  Classic EV1, MIFARE Plus ® , DESFire ®  EV1 & EV2, NFC

Częstotliwości / Normy 13.56 MHz. ISO14443 typu A i B, ISO18092 (NFC)

Kompatybilny ze standardami
MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Classic & Classic EV1, MIFARE Plus,  ®

®

® ®

® ®

Tryb Sam odczyt CSN, z zabezpieczeniem (plik, sektor) i z protokołem zabezpieczonym 
(Secure Plus) Sam zapis (SSCP et SSCP2)

Odległość odczytu* Do 8 cm z kartą MIFARE Classic ®

Do 6 cm z kartą MIFARE Plus  / DESFire   EV1 ® ®

Interfejsy komunikacji
2 warianty :
- TTL/RS232 : Data Clock (ISO2), Wiegand (z szyfrow. - S31) lub RS232 (z szyfrow. - S32)
- TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (z szyfrow. - S31) lub RS485 (z szyfrow. - S33) 

Sposób podłączenia Zaciski rozłączne 10 (5mm)
Zaciski rozłączne 2  (5mm) : styki O/C - Wskaźnik wyrwania

Wbudowany chip UHF EPC 1 Gen 2 dla ustawienia czytnika (ustawienie parametrów : protokół, LED, buczek…)

Wskaźniki wizualne 
2 LEDs RVB - 360 kolorów
Ustawienie za pomocą karty UHF, soft i sterowanie z zewnątrz (0V) w R3x/S3x
poprzez  soft w W32/W33

Wskaźniki dźwiękowe
Wbudowany buczek
Ustawienie za pomocą karty UHF, soft i sterowanie z zewnątrz (0V) w R3x/S3x
poprzez  soft w W32/W33

Pobór prądu / Tryb „eko” 280 mA/12 VDC.

Zasilanie 7 VDC do 28 VDC

Wykonanie ABS-PC UL-V0 (czarne) / ASA-PC-UL-V0 UV (białe)

Wymiary (h x l x p) 60 x 80 x 62 mm (sam moduł biometryczny)

Temperatura pracy - 20°C do + 50°C / Wilgotność : 0 - 95%

Sygnalizacja wyrwania Akcelerometryczna detekcja wyrwania z jednoczesnym usunięciem kluczy 

Stopień ochrony IP65 poza stykami/ struktura wandaloodporna IK10

Sposób mocowania Natynkowy/na puszce elektrycznej (odl. między osiami 60 i 62 mm)
Na każdym wsporniku także metalowym bez konieczności dystansowania. 

Certyfikaty CE i FCC

*Uwaga :  iInformacje dotyczące odległości odczytu : mierzone w osi anteny, są uzależnione od konfiguracji anteny, warunków otoczenia, napięcia zasilania oraz sposobu odczytu (z zabezpieczenie lub bez). 
 Zakólcenia zewnętrzne mogą mieć wpływ na odległość odczytu.

100 % kompatybilność z zestawem programowania 
SECard oraz z protokołem SSCP.

Podstawa „Smart fix” 
Kompatybilna z  
europejskimi puszkami  
elektrycznymi (58 i 60 mm)

Obudowa wymienna

Rdzeń 
elektroniczny 
RFID

NOWA SERIA
Architect®

ARC-D   CZYTNIK BIOMETRYCZNY 13,56MHz   
MIFARE Classic EV1, MIFARE Plus, DESFire EV1 i EV2, NFC

SATIE , 02-820 Warszawa, ul. Łączyny 3, tel. 22 462 30 86, fax: 22 314 69 50; mob: 509 849 791

www.satie.pl, info@satie.pl

Dane techniczne 

MIFARE DESFire EV1 & EV2, NFC, SMART MX, CPS3, Moneo, iCLASS, PicoPass 

Sensor Optyczny (Sagem MorphoSmart) 

Szybkość identyfikacji < 1 sekundy

Strefa rozpoznania 14 x 22 mm

Stopień ochrony IP65 poza stykami/ struktura wandaloodporna IK10

Tryb identyfikacji Sam odcisk palca, sama karta, odcisk + karta

Sposób komunikacji Wiegand 26, wbudowany czytnik zbliżeniowy, szyfrowana komunikacja z innymi czytnikami. 


