Sleutel hanger transponders met ingegoten RFID chip, geen batterij nodig
Diverse modellen sleutelhangers o.a. voor toegangscontrole, afgifte goederen op persoonsnaam etc.
Dit zijn passieve transponders, zij werken zonder batterij.
Variaties zijn er in :
a) al of niet waterdicht;
b) simpel zwart of in kleur, logo;
c) soort chip: alleen een uniek serienummer uitleesbaar, of ook beschijfbaar met gegevens. In
sommige gevallen is een paswoord mogelijk.
MOXOM levert ook de readers waarmee u de transponders kunt uitlezen of beschrijven.
Levensduur
Alle types kunnen worden geleverd met een uniek serienummer vooraf ingeprogrammeerd; de
serienummers liggen door elkaar dus u krijgt nooit een aansluitende reeks.
Types welke Alleen Lezen (Read Only) zijn met uitsluitend een vast onveranderbaar serienummer
hebben een verwachtte uitlees-levensduur van 10 tot 20 jaar.
Echter types die Read / Write zijn dus met een beschrijfbaar geheugen (non-volatile) houden de
gegevens maximaal 10 jaar vast.
Model MX50
Dit is een representatief model, heeft aan weerszijden bovenop de harde kern een transparante
afdeklaag waaronder een logo of kleurendruk komt. Wordt desgewenst met kettinkje geleverd
(meerprijs).
Afmeting 51 x 40 x 7 mm.

Model MX48
Plat model, druppelvormig met ruime uitsparing voor een
ketting.
ABS kunststof, robuust.
Eenzijdig bedrukbaar met logo in maximaal 4 kleuren op
maximaal 26 mm diameter oppervlakte. Standaard deksel is
grijs; het basismateriaal is zwart, blauw of rood. Een
(oplopend) nummer kan er ook op gelaserd worden.
Afmeting 43 x 35 x 5 mm.
Wordt geleverd zonder kettinkje.
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Model MX40 (geen foto)
Sleutelhanger geheel plat, druppelvormig, circa 1 x 45 x 30 mm zwart, met gat rond 5 mm. Alleen
“kaal”leverbaar zonder kettinkje.

Model MX07
Eenvoudig low cost model; verkrijgbaar met omranding in rood of blauw; binnenvlak is grijs; circa 40 x
31 x 4,3 mm. Met ovaal gat 6 x 3 mm. Wordt geleverd zonder kettinkje.
NB: deze is niet waterdicht, alleen “kaal” leverbaar.

NB: standaard kleuren kunnen door de fabrikanten in de loop der jaren worden gewijzigd.
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