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Rozwiązania
RFID
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Technologia RFID

Co to jest RFID?
RFID (Radio Frequency Identification) to technologia identyfikacji wykorzystująca fale radiowe do transmisji danych ze
specjalnie przystosowanych do tej technologii nośników zwanych „TAGami” lub transponderami.
Energia

Transponder
Czytnik RFID
(zapis i odczyt danych)

Wymiana danych

Tagi są zbudowane z anteny, układu elektronicznego i opcjonalnie baterii. Są rozróżniane ze względu na częstotliwość,
sposób odczytu i zapisu danych oraz rodzaj źródła zasilania: pasywne, aktywne i semipasywne.
Podział ze względu na częstotliwość:
■■ LF: 		
125 kHz
■■ HF:		
13.56 MHz
■■ HF:		
433 MHz
■■ UHF:
868MHz
■■ UHF:
2.45 GHz
Zastosowanie w zależności od wybranego standardu RFID:
Standard Częstotliwość

Cechy charakterystyczne

Zastosowanie:

Unique

LF (125kHz)

System wykorzystujący tagi pasywne, zapisywane Kontrola dostępu
unikalnym numerem seryjnym podczas produkcji, Rejestracja czasu pracy
umożliwia tylko odczyt.
Proste systemy lojalnościowe

Q5

LF (125kHz)

Rozwinięcia Unique o możliwość zapisu.

Hitag

LF (125kHz)

System dedykowany do zastosowań przemysłowych, Systemy pobierania opłat
umożliwia zapis i odczyt z możliwością zabezpieczenia Systemy znakowania produktów
danych, może być użyty w aplikacjach o większym Znakowanie zwierząt
zasięgu.

Mifare

HF (13.56MHz)

System opracowany przez firmę NXP, umożliwia zapis i Systemy pobierania opłat
odczyt, posiada zaawansowane systemy antykolizyjne, Bilety elektroniczne
Systemy lojalnościowe
szyfrowanie danych oraz krótki zasięg.
Wyciągi narciarskie

Icode

HF (13.56MHz)

System umożliwia zapis i odczyt, może być użyty w Sprzedaż detaliczna
aplikacjach o większym zasięgu.
Biblioteki
Automatyka przemysłowa
Wyciągi narciarskie

Kontrola dostępu
Rejestracja czasu pracy
Proste systemy lojalnościowe

Oferta Masters

Oferta:
Oferta firmy Masters obejmuje bardzo szeroką propozycję rozwiązań RFID w postaci kart, etykiet, breloków, pastylek itp.,
a także czytników w postaci gotowych urządzeń lub modułów. Oferowane rozwiązania RFID mogą pracować w paśmie
125kHz, 13,56MHz lub UHF.

Karty

Pełna gama kart wspierających wszystkie najbardziej popularne standardy takie
jak Unique, Hitag, ISO w przypadku 125kHz, czy Mifare, I-Code, Tag-It, ISO w
przypadku 13,56Mhz, a także inne w tym dostosowane do specjalnych wymagań
klienta.
■■ wymiary: 86*54mm (standard ISO)
■■ materiał: PVC/PET/PETG
Rodzaje kart:
■■ zbliżeniowe (RFID)
■■ stykowe (chipowe)
■■ magnetyczne
■■ plastikowe (bez nośnika informacji)
Karty zbliżeniowe (RFID):
■■ LF:		
Hitag 1/2/S, EM4102/4200/4450 i inne
■■ HF:
Mifare 1k/2k/4k/8k, Icode, Legic i inne
■■ UHF:
U-Code HSL/Gen2, ALN-H3, G2XM/L i inne
■■ Clamshell: LF, HF
■■ Karty combo:
■■ 125kHz + 13.56MHz
■■ 125kHz + UHF
■■ UHF+ 13.56MHz

Personalizacja kart przez Masters
Oferowane karty mogą być w pełni dostosowane do wymagań klienta poprzez
naniesienie dowolnego nadruku metodą offsetową, termo transferową lub retransferową, laserowe grawerowanie numerów, zaprogramowania danych
identyfikacyjnych itp.
Personalizacja:
■■ nadruk offsetowy CMYK
■■ nadruk termo transferowy
■■ nadruk re-transferowy
■■ laserowe grawerowanie symboli
■■ nadruk hologramu
■■ elektroniczne programowanie

Oferta Masters

Tagi RFID

Szeroka oferta transponderów o różnych kształtach oraz przewidywanych
zastosowaniach. W zależności od potrzeb można dobrać odpowiedni kształt,
wielkość kolor, częstotliwość pracy. Oferta zawiera:
■■ etykiety papierowe
■■ etykiety spełniające wymogi ISO 18000-6C (EPC GEN2)
■■ naklejki, breloczki, pastylki, dyski, śrubki, opaski na rękę
■■ inne wg. życzeń klienta

Czytniki RFID

Nowoczesne, kompaktowe czytniki RFID zawierające moduł zapisu i odczytu, wbudowaną antenę oraz szereg interfejsów
komunikacyjnych z komputerem PC.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

zasięg działania 0-5cm lub 0-10cm
współpraca z kartami: Mifare, I-CODE, Unique, inne
standardy: ISO14443-Typ A i B, ISO7816, ISO15693
interfejs PC: RS232/485/USB
częstotliwość pracy 13.56MHz lub 125kHz
szyfrowanie i autoryzacja transmisji
obsługa wielu kart jednocześnie (brak kolizji)
dostępne API (Application Program Interface) do rozwoju aplikacji PC w
systemach Windows, Linux, itp.

Gotowe systemy
■■ System rejestracji czasu pracy.
Nowoczesny system oparty o karty zbliżeniowe RFID i komunikacje GSM. Bezinwestycyjne, abonamentowe rozwiązanie
nie wymagające dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.
■■ Karty przedpłacone z systemem rozliczeń.
Terminale obsługujące karty RFID i internetowy panel użytkownika pozwalający na zarządzanie. Zastosowanie: bilety
komunikacji miejskiej, sklepiki szkolne, bloczki, kupony.
■■ Programy premiowe.
Karty lojalnościowe i terminale pozwalające na sterowanie punktacją za dokonane zakupy. Stały dostęp do transakcji w
punktach sprzedaży, historia karty, raportowanie i wygodna konfiguracja programu on-line

www.masters.com.pl
masters@masters.com.pl

Centrala: ul. Objazdowa 5b, PL 83-010 Straszyn k. Gdańska
tel. +48 58 691-06-91 fax +48 58 691-06-92
Oddział Katowice: ul. Modelarska 12, PL 40-142 Katowice
tel. +48 32 258-33-21 fax +48 32 203-55-22
Oddział Warszawa: ul. Łucka 7/9, PL 00-842 Warszawa
tel. +48-22-658-63-19 tel. +48-22-658-66-37
Oddział Radom (Biuro Techniczne): ul. Gazowa 4/210, PL 26-606 Radom
tel. +48 48 385-75-69 fax +48 48 385-75-69
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