GONEN AUTOMATION
ID-12(K) & ID-13(K) - Proximity lezers
De ID-12 en de ID-13 zijn betrouwbare en compacte proximity lezers die onder andere
gebruikt kunnen worden voor toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie. De ID-12 en
ID-13 zijn tevens verkrijgbaar met toesenbord (ID-12K & ID-13K).

» Perfect voor locaties die beperkt
toegankelijk zijn of waar weinig ruimte is
» Toegang met behulp van proximity kaart/
sleutel
» Indicatieve LED en auditief signaal voor
goede of foutieve boekingen
» Betrouwbaar en compact ontwerp
» Vandaal-bestendige uitvoering
» ID-12 werkt met frequentie van 125 KHz
» ID-13 werkt met frequentie van 13,56
MHz
» Verkrijgbaar met toetsenbord
ID-12 / ID-13

ID-12K / ID-13K

De ID-12 en de ID-13 proximity lezers worden
primair gebruikt bij toegangscontrole- en
aanwezigheidregistratiesystemen.
De ID-12 is een compacte 125 KHz proximity lezer.
De ID-13 is een compacte 13,56 MHz (Mifare) lezer.
De ID-12K en de ID-13K zijn identiek aan
respectievelijk de ID-12 en de ID-13 maar voorzien
van een toetsenbord.

Dankzij de eenvoudige installatie, de aangesloten
3m kabel en de bijzonder vriendelijke bediening,
kunnen de ID-12 en ID-13 lezers in zeer korte
tijd in gebruik worden genomen. Ze kunnen
zowel binnen als buiten worden geplaatst. Beiden
zijn stevig en volledig waterdicht, met kunststof
behuizing waardoor deze lezers praktisch overal
kunnen worden geïnstalleerd, ook in stoffige of
vochtige ruimtes.
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ID-12(K)

Algemene specificaties

»»Proximity lezer (125 KHz)
»»Leesafstand: 3-10 cm (afhankelijk van het
soort kaart)

Communicatie

»»Wiegand 26 bits

Karakteristieken

»»Kunststof behuizing
»»Temperatuur: -40°C tot 55°C
»»Afmetingen ID-12/ID-12K: 110mm x 43mm x
22mm / 138mm x 43mm x 23mm (HxBxD)
»»Gewicht ID-12/ID-12K: 105 gram/130 gram

Elektrische kenmerken

»»Voeding: 8-30 V/100 mA

Opties

»»Verkrijgbaar met toetsenbord (ID-12K)
»»Wiegand 26 tot 66 bits

ID-12 / ID-13

ID-12K / ID-13K

ID-13(K)

Algemene specificaties

»»Proximity lezer (13,56 MHz)
»»Leesafstand: 2-7 cm (afhankelijk van het soort
kaart)

Communicatie

»»Wiegand 26 bits

Karakteristieken

»»Kunststof behuizing
»»Temperatuur: -40°C tot 55°C
»»Afmetingen ID-13/ID-13K: 110mm x 43mm x
22mm / 138mm x 43mm x 23mm (HxBxD)
»»Gewicht ID-13/ID-13K: 105 gram/130 gram

Elektrische kenmerken

»»Voeding ID-13/ID-13K: 10-30 V/130 mA/
10,8-30 V/130 mA

Opties

»»Verkrijgbaar met toetsenbord (ID-13K)
»»Wiegand 26 tot 66 bits

ID-12 / ID-13 met proximity badge
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