
 

  

Oгляд 

Енкодери SAFLOKTM - це незамінний компонент всіх систем 

контролю доступу, який передає інформацію і команди на карту і з 

неї. Кожна система налаштовується під певні унікальні вимоги готелю. 

Ввідний енкодер 

• Найшвидший енкодер з лінійки SAFLOKTM 

• Надійний (понад мільйон циклів кодування)

• Простий в експлуатації 

• Використовує сенсорний пристрій, який зчитує напрямок карти без 

контакту з нею 

• Пружинна головка зчитування / кодування адаптується до товщини 

карти 

• Зчитує карту під час її завантаження і перевіряє код при виході;
 слот карти підсвічується зеленим / червоним кольором при   

  вдалому/невдалому кодуванні 

• Підтримка USB, серійного або TCP / IP підключення 

• Кодує інформацію на 3 доріжку карти 

• Патент на винахід та дизайн

Ввідний 
енкодер

 

 

 

 

12,44 см В x 7,62 см Г x 10,16 см Ш 

 6 V DC, .3 A 

 Смарт, магнітні та карти пам'яті 

 CE6100 

 USB, серійний або TCP/IP 

 

 

  

 

 

Розміри 

Живлення 

Кодовані карти 

Частина # 

Підключенння

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Коерцитивність карт  Низькокоерцитивні (300OE)

 Середньокоерцитивні(600OE)

RFID Енкодер 
• Під'єднується безпосередньо до комп'ютера через ЮСБ або до 

Ethernet мережі за допомогою TCP / IP 

• Підключення до DeskLinc ™ через серійний порт 

•   Підтримка карт Mifare Classic (4 byte NUID)

• Робота відповідно до ISO 14443A 

• Кодує RFID карти, брелоки, браслети. 

• Використовується з замками QuantumTM RFID, SAFLOK RTTM та 
MTTM

 

Розміри 

Кодовані карти 

Частина # 

Підключення

  

 

 

 
 

 

 3,81см В x 15,24 см Г x 8,38 см Ш 

 Mifare Classic (4 byte NUID) 

 Mini, 1K, 4K 

 CERF6000 - System 6000™ 
 CERFS - DeskLinc™ 

До ПК через USB або серійний порт; до 

Ethernet мережі через TCP/IP

  RFID 
Енкодер

Енкодери



Type 7 Енкодер 

• Моторизований енкодер, що кодує 3 доріжки магнітної картки 

• Підключення безпосередньо до ПК через USB або серійний порт або до Ethernet мережі за допомогою TCP / IP порту 

• Інформація про замок кодується на 3 доріжку, використовуючи користувацький формат (non-ASCII і ABA формат) для запобігання ковзання карткової і 

додаткової інформації

• Можливість кодування сторонньої інформації і даних терміналу на 1 і 2 доріжки під час підключення до PMS / POS додатків 

• Пружинна головка зчитування / кодування адаптується до товщини карти 

• Виштовхує карти з помилками або неправильно кодовані карти

Розміри 

Кодовані карти 

Частина # 

З'єднання

 

 

 
 

 9,19 см В x 18 см Г x 10,29 см Ш 

Mifare Classic (4 byte NUID) Mini, 1K, та 4K 

 CERF6000 - System 6000™ 
 CERFS - DeskLinc™ 

До ПК за допомогою USB або серійного порту; до 
Ethernet мережі за допомогою TCP / IP

Type 7 RFID Енкодер 

• Безконтактний RFID енкодер, що підтримує карти Mifare Classic (4 byte NUID)           

• Кодує RFID карти, брелоки, браслети. 

• Використовується з замками QuantumTM RFID, SAFLOK RTTM, або MTTM RFID

  

Кодовані карти

 Частина #        Тип 

энкодера

                                                     
    
    

 300OE 
Низько

Магнітні 
600OE 
Середньо

  коерцитивні

  Смарт/карти пам'яті                    MIFARE/RFID

       2Kb            8Kb           64Kb          Mini          1Kb           4Kb

Магнітний енкодер      •     •          
     •     •            • •      
                • •      
     •     •            •           •          •
     •     •            • •            •           •          •

Магнітний/Смарт енкодер 

HiCo магнітний/Смарт енкодер 

Магнітний/RFID енкодер 

Магнітний/Смарт/RFID енкодер 

HiCo магнітний/Смарт/RFID енкодер               

2750OE
(до 4000OE) 
Високо 
коерцитивні 

 • 

 •            • •            •           •          •

 CE4010
 CE4020
 CE4030
 CE4110
 CE4120
 CE4130 

RFID Карти  

 
 

 
•   MIFARE Mini: Бюджетне рішення для гостьових ключів 
Доступний друк логотипів готелів або мереж

 •   MIFARE 1K: Доступні в формі брелка (для тривалого перебування 

гостей або для персоналу) або браслетів (для курортних готелів 

або аквапарків)

• MIFARE 4K: Карти для проведення аудиту замка

  Type 7 
Енкодер

 • 
 • 

 • 
 • 

 Type 7 
RFID Енкодер
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Тел: +38 044 585 0520 

OfficeGSM 

 МТС              +380 50 445 2222 

Kуivstar         +380 67 407 6336 
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