DOSTĘP LOGICZNY

Czytnik kart bezstykowych
HID Omnikey 5025 CL
CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH 125 KHZ HID PROX USB
Dostęp zbieżny -pozwala na używanie z poświadczeń HID Prox w celu uzyskania dostępu
dostępu do aplikacji.
Plug and play - pełne wsparcie dla sterownika CCID dla komputerów PC oraz serwerów
thin client i zero client.
Różne opcje designu - różne opcje kolorystyczne i mała obudowa dla współczesnych
środowisk pracy o ograniczonej przestrzeni.

NOWOCZESNE OBUDOWY OMNIKEY®

Mały rozmiar
Opcjonalne, wielokolorowe obudowy

OMNIKEY® 5025CL to czytnik podłączany do portu USB,

HID Global OMNIKEY 5025 CL to kamień milowy

który odczytuje i zapisuje dane na kartach 125 kHz.

w dziedzinie projektowania czytników, dzięki

Zaprojektowany został z myślą o łatwości użytkowania.

swemu nowemu, minimalistycznemu rozmiarowi.

Czytnik działa z istniejącymi kartami dostępu niskiej

Nowoczesne i stylowe opcje kolorystyczne pomogą

częstotliwości takimi jak HID Prox®, co pozwala na dobrą

mu dopasować się wizualnie w różne środowiska takie

ochronę bez konieczności wymiany kart.

jak służba zdrowia, biuro, czy produkcja. Dodatkowo,
kompaktowe akcesoria takie jak płytka samoprzylepna,

Czytnik jest oparty na sprawdzonej technologii

montaż na śrubę i klips do karty rozszerzają jego

Opcjonalny klips do karty

by zapewnić stabilność, wytrzymałość oraz zgodność.

funkcjonalność, wykraczając poza ramy standardowego

Opcjonalne akcesoria montażowe

Zapewnia pełne wsparcie dla sterownika CCID i można

modelu korzystania. Obsługuje tryby „tap-and-go”

z niego korzystać bez konieczności instalowania

oraz tryb stałej obecności karty.

dodatkowych sterowników (Windows, Linux, MAC).
Czytnik jest kompatybilny wstecznie i zastępuje
rodzinę czytników 5325 CL* .

* Wymagana aktualizacja sterownika

hidgloba l.co m

ZALETY:
Technologia 125 kHz

Wspiera szeroki wachlarz systemów operacyjnych
– Windows, Linux, Apple, Android

Kompaktowy rozmiar

Wsteczna kompatybilność z 5325 CL

Używa natywnego sterownika CCID
– nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników

Odczytuje numer z kart HID Prox

SPECYFIKACJA
Model

OMNIKEY® 5025 CL
INTERFEJS KOMUNIKACJI

USB
Złącze i przewód

USB 2.0 pełnej prędkości
USB typu A, przewód 200 cm
INTERFEJS KARTY

Protokoły

Opcje kolorystyczne / Zestaw akcesoriów

HID PROX 125 kHz
SYGNALIZACJA

Wskaźnik statusu

Dioda LED
STEROWNKI I OPROGRAMOWANIE

CCID

1

Kompatybilność z PC / SC
Wsparcie dla sterownika PC / SC

Pełne CCID1
Pakiet sterowników do kart bezstykowych dla wsparcia PC / SC
Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 bit / 64 bit);
Windows Server 2003/2008 (32 bit / 64 bit),
2008R2 (64 bit) / Linux® oraz Mac® OS X
OBUDOWA

Typ
Materiał

OMNIKEY® Small Footprint Design
Poliwęglan jasnoszary z osłoną o kolorze antracytowym

Skład
Wymiary

PC
59 x 59 x 11,4 mm

Waga
Opcjonalne akcesoria

~100 g
Pokrywa w kolorach: niebieski, ciemnoniebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony;
klips do utrzymania karty na urządzeniu; taśma samoprzylepna, osłona montażowa
ŚRODOWISKO PRACY

Zasilanie
Temperatura pracy
Wilgotność

Zasilanie z portu USB
0° - 70° C
0-95%, nieskondensowana

Temperatura przechowywania

-20° to 80° C

Średni czas bezawaryjnej pracy
(MTBF)

500 000 godzin
ZGODNOŚĆ I CERTYFIKATY

Certyﬁkaty
Certyﬁkaty zgodności / środowiskowe

CCID1, Microsoft® WHQL2
RoHS , WEEE, EPEAT; UL, CE, FCC, ICES, C-Tick
DODATKOWE INFORMACJE

Gwarancja

www.hidglobal.com

2 lata gwarancji producenta
1 = Chip Card Interface Device, 2 = Windows® Hardware Quality Lab
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