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Radaris ePRO 

7390/01 Motorcilinder 

Technische specificaties 

Universele Motorcilinder   
Afmetingen : In overeenstemming met de maatschets. 
Materiaal : Alle kunststoffen grijs en zwart ABS 

De behuizing is grijs/zilver geschilderd 
Knop en montageplaat grijs en natuurlijk geanodiseerd aluminium. 

Cilinderprofiel : Euro (PZ) 
Gewicht : Circa 365 gram, zonder batterijen, montageplaat en mechanische cilinder. 
   
Voeding   
Batterijen : 6x AA-formaat alkaline of lithium batterijen 
Vermogen (schroefconnector) : 12VDC / 2,5A / gestabiliseerd. 
Voedingsadapter : Voedingsadapter is NIET inbegrepen. 
   
In- en uitgangen   
Sensor ingang (kleine connector) : Een ingang voor een NC- of NO-reedcontact. 

Hier is een speciale aansluitkabel voor noodzakelijk, maximale kabellengte 30 cm. 
Andere in- en uitgangen : Beschikbaar via de communicatiemodule. 
   
RF zendontvagers   
RF zendontvangers : 868 MHz voor afstandsbedieningen en communicatiemodule. 

2,4 GHz voor Kaartlezer met pintableau en Bluetooth Low Energy. 
Bluetooth Low Energy : Voor communicatie met mobiele telefoons. 
Encryptie : AES128 
   
Geheugen / Capaciteit   
Firmware bestanden : 1x 1x Backup firmware om terug te keren naar de oorspronkelijke firmware. 

1x Huidige firmware (in gebruik). 
1x New firmware for firmware upgrades. 

Toegangsrechten : 2.500** toegangsgroepen, elke toegangsgroep kan tot 65000 werknemerssleutels 
bevatten of 1 privésleutel, 1 keyfob, 1 pincode of 1 afstandsbedieningsknop 

Encryptie : AES128 
   
Levensduur   
Levensduur : 200.000 schakelingen (bij 20 °C) getest en gecertificeerd volgens SKG. 
Levensduur batterij : Circa 7500 bewegingen. 
Onderhoud : Onderhoud zoals vereist, maar ten minste na elke 100000 handelingen 
   
Omgeving   
Omgeving : De zijde van de motoreenheid van het product is alleen geschikt voor gebruik 

binnenshuis.  
Bedrijfstemperatuur : 0…+50 °C 
Bedrijfsvochtigheid : 5…90%, niet condenserend. 
Verboden atmosferen : Niet geschikt voor gebruik in corrosieve atmosferen (chloor, ammoniak, kalkwater). 
   
Testen en certificering   
Veiligheidsklasse : SKG*** ®, inbraakwerend gedurende 5 minuten 
NEN5096 : Klasse 3 
Bluetooth : Verklaring-ID D046133 
CE normering : NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 
   
Controle en bediening   
Mobiele telefoon : Een geschikt Apple toestel met BLE en IOS12*** of hoger. 

Een geschikt Android toestel* met BLE en Android 6.0*** of hoger 
Knop : Een korte draai aan de knop van de motoreenheid wordt door de motor 

overgenomen.. 
Afstandsbediening : Een Radaris ePro afstandsbediening. 
Communicatiemodule : Een Radaris ePro draadloze communicatiemodule kan worden gebruikt om een 

totaal van 10 in- en uitgangen te creëren voor de bewaking en besturing van de 
motorunit met apparaten van derden. 

Kaartlezer met pintableau : Tot 2 draadloos verbonden Radaris ePro Kaartlezer met pintableau kunnen worden 
gebruikt om de deur te ont- en vergrendelen of ontgrendel met een 
pincode of keyfob. 

 
* In verband met de grote hoeveelheid verschillende Android toestellen (10000+) en verschillende Android versies, 
Wordt geadviseerd de compatibiliteit met een (uw) specifiek toestel vooraf bij uw leverancier te testen. 
** Toekomstige nieuwe functionaliteit kan leiden tot reductie van het aantal beschikbare toegangsgroepen. 
*** Door steeds veranderende eisen van Apple en Google, zullen de minimale OS eisen ook steeds hoger worden. 
 

Approved 2021-02-09



 

Radaris ePRO 

7390/01 Motorcilinder 

Afmetingen 

 

45

3
3

50

66

1
8
1

1
8
9

Unit of measure: mm
Laser engraved 

logo on this surface

Approved 2021-02-09



Radaris ePRO 

 7375/01 Controller universeel 

Technische specificaties 

Controller universeel   
Afmetingen : 115 mm x 72 mm x 27 mm, volgens de maatschets. 
Materiaal : Alle kunststoffen zwart ABS. 
Gewicht : Controller circa 129 gram, zonder batterijen en voedingsadapter. 

Voedingsadapter circa 87 gram. 
   
Voeding   
Batterijen : 4x AA-formaat alkaline of lithium batterijen 
Vermogen 
Gemiddelde stroomverbruik  

: 8...15VAC / 100mA of 12...24VDC / 100mA / gestabiliseerd. 
Minder dan 5mA bij 12VDC. 

Adapter : Een geschikte voedingsadapter met een CEE 7/16 stekker wordt meegeleverd. 
   
In- en uitgangen   
Sensor-ingang (schroefconnector) : Een ingang voor een NC- of NO-reedcontact. Maximale kabellengte 3 m. 
Relaisuitgang (schroefconnector) : Een NC- en NO-relaiscontact zijn beschikbaar. Maximaal 30VDC / 1,5A (ohmse 

belasting). 
Andere in- en uitgangen : Beschikbaar via een RF communicatiemodule. 
   
RF zendontvanger   
RF zendontvanger : 868 MHz voor afstandsbedieningen en communicatiemodule. 

2,4 GHz voor Kaartlezer met pintableau en Bluetooth Low Energy. 
Bluetooth Low Energy : Voor communicatie met mobiele telefoons. 
Encryptie : AES128 
   
Geheugen / capaciteit   
Firmware : 1x Backup firmware om terug te keren naar de oorspronkelijke firmware. 

1x Huidige firmware (in gebruik). 
1x Firmware upgrades + FW voor deurbeslagen, Kaartlezer met pintableau en 
Communicatiemodule. 

Toegangsrechten : 2.500** toegangsgroepen, elke toegangsgroep kan tot 65000 werknemerssleutels 
bevatten of 1 privésleutel, 1 keyfob, 1 pincode of 1 afstandsbedieningsknop 

Encryptie : AES128 
   
Levensduur   
Levensduur : Maximaal 500000 schakelingen (bij 20 °C), afhankelijk van de contactbelasting. 
Levensduur batterij : Circa 100000 schakelingen binnen 1 jaar (bij 20 °C). 
   
Omgeving   
Omgeving : Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.  
Bedrijfstemperatuur : 0…+50 °C 
Bedrijfsvochtigheid : 5…90%, niet condenserend. 
Te vermijden omgevingen : Niet geschikt voor gebruik in corrosieve atmosfeer  

(chloor, ammoniak, kalkwater) 
   
Testen en certificering   
CE normering : NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 
Bluetooth : Verklaring ID: D046133 
   
Controle en bediening   
Mobiele telefoon : Een geschikt Apple toestel met BLE en IOS12*** of hoger. 

Een geschikt Android* toestel met BLE en Android 6.0*** of hoger. 
Radaris ePro Kaartlezer met pintableau : Tot 2 draadloos verbonden Radaris ePro Kaartlezer met pintableau kunnen worden 

gebruikt om de deur te ont- en vergrendelen of ontgrendel met een 
pincode of keyfob. 

Afstandsbediening : Een Radaris ePro afstandsbediening met programmeerbare knoppen. 
Communicatiemodule : Een Radaris ePro draadloze communicatiemodule kan worden gebruikt  

om een totaal van 10 in- en uitgangen te creëren voor de bewaking en  
besturing van de motorunit met apparaten van derden. 

Radaris ePro deurbeslag : Een Radaris ePro deurbeslag met 1 of 2 lezers kan worden gebruikt om te 
vergrendelen of te ontgrendelen. 
 
 

* In verband met de grote hoeveelheid verschillende Android toestellen (10000+) en verschillende Android versies, 
Wordt geadviseerd de compatibiliteit met een (uw) specifiek toestel vooraf bij uw leverancier te testen. 
** Toekomstige nieuwe functionaliteit kan leiden tot reductie van het aantal beschikbare toegangsgroepen. 
*** Door steeds veranderende eisen van Apple en Google, zullen de minimale OS eisen ook steeds hoger worden. 
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Radaris ePRO 

 7375/02 Controller beslag 

Technische specificaties 

Radaris ePro Beslagcontroller   

Afmetingen : 115 mm x 72 mm x 27 mm, conform tekening. 
Materiaal : Alle kunststof onderdelen zwart ABS. 
Gewicht : Beslagcontroller: ongeveer 129 gram, zonder batterijen en Power Supply Adapter. 

Stekker Adapter: ongeveer 87 gram. 
   
Voeding   

Batterijen : 4x AA-formaat alkaline of lithium batterijen. 
Voedingsingang (schroefconnector) 
Gemiddeld stroomverbruik 

: 8…15VAC / 100mA of 12…24VDC / 100mA / gestabiliseerd. 
minder dan 5mA bij 12VDC. 

Power Supply Adapter : Een geschikte Power Supply Adapter met een CEE 7/16 stekker is meegeleverd. 
   
In- en uitgang   

Ingang  (schroefconnector) : Functie is instelbaar, activering via potentiaalvrij contact. Max. kabellengte: 3 m. 
Relais uitgang (schroefconnector) : Functie is instelbaar, voorzien van een potentiaalvrij wisselcontact.  

Max. 30VDC / 1,5A (ohmse belasting). 
Andere in- en uitgangen : Beschikbaar via draadloze communicatiemodule. 
   
RF zendontvanger   

RF zendontvanger : 868MHz wordt gebruikt voor afstandsbedieningen en communicatiemodule 
2,4GHz wordt gebruikt voor Kaartlezer met pintableau en Bluetooth Low Energy 
(telefoons). 

Bluetooth Low Energy : Voor de communicatie met mobiele telefoons. 
Versleuteling : AES128 
   
Geheugen en Capaciteit   

Firmware bestanden : 1x Backup firmware om terug te keren naar initiële fabrieksfirmware. 
1x Actieve firmware (in gebruik). 
1x Firmware upgrades + firmware voor beslag, kaartlezer met pintableau en 
Communicatiemodule. 

Credentials : 2.500** toegangsgroepen, iedere groep kan tot 65.000 medewerker sleutels, 1 prive 
sleutel,  
1 keyfob, 1 pincode of 1 knop van een afstandsbediening bevatten. 

Encryption : AES128 
   
Levensduur   

Levensduur : Max. 500.000 schakelingen (bij 20 °C), afhankelijk van belasting. 
Levensduur van de batterijen : Ongeveer 50.000 schakelingen binnen 6 maanden (bij 20 °C). 
   
Omgeving   

Omgeving : Het product is uitsluitend geschikt voor binnen in een gebouw.  
Bedrijfstemperatuur : 0…+50 °C 
Maximale luchtvochtigheid : 90%, niet condenserend. 
Te vermijden omgevingen : Het product is niet geschikt voor omgevingen met corrosieve atmosfeer, veroorzaakt 

door bijvoorbeeld chloor, ammoniak of zuren. 
   
Testen en certificering    

CE : NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 
Bluetooth : Declaration ID: D046133 
   
Bediening   

Mobiele telefoon : Een geschikt Apple toestel, voorzien van  BLE en IOS12*** of hoger. 
Een geschikt Android toestel, voorzien van BLE en Android 6.0*** of hoger. 

Radaris ePro beslag : Er kan max. één Radaris ePro beslag draadloos met de controller gekoppeld 
worden. Dat beslag kan voorzien zijn van één of twee lezers welke gebruikt kunnen 
worden om de deur te ontgrendelen of vergrendelen met een keyfob. 

Radaris ePro Keypad Reader : Tot 2 draadloos verbonden Radaris ePro Keypad lezers kunnen worden gebruikt om 
de deur te ontgrendelen of vergrendelen met een keyfob of pincode. 

Afstandsbediening : Een Radaris ePro afstandsbediening met programmeerbare functies voor de 
knoppen. 

Communicatiemodule : Een Radaris ePro draadloze communicatiemodule kan worden gebruikt  
om een totaal van 10 in- en uitgangen te creëren voor de bewaking en  
besturing van de motorunit met apparaten van derden. 
 

* In verband met de grote hoeveelheid verschillende Android toestellen (10000+) en verschillende Android versies, 
Wordt geadviseerd de compatibiliteit met een (uw) specifiek toestel vooraf bij uw leverancier te testen. 
** Toekomstige nieuwe functionaliteit kan leiden tot reductie van het aantal beschikbare toegangsgroepen. 
*** Door steeds veranderende eisen van Apple en Google, zullen de minimale OS eisen ook steeds hoger worden. 
 

Approved 2021-02-09



Radaris ePRO 

7375/02 Controller beslag  

Afmetingen 

7
2

115

7

27

Laser engraved logo 

on this surface

Unit of measure: mm

Approved 2021-02-09



Radaris ePRO 

7375/03 Controller oplegslot 

Technische specificaties 

Controller Oplegslot   

Afmetingen : 115 mm x 72 mm x 27 mm, volgens de maatschets. 
Materiaal : Alle kunststoffen zwart ABS. 
Oplegslot : Yale elektrisch oplegslot 678 

Voor specificaties van het oplegslot zie documentatie geleverd bij het slot. 
Gewicht : Controller circa 129 gram, zonder batterijen en voedingsadapter 
   
Voeding   

Batterijen : 4x AA-formaat alkaline of lithium batterijen.. 
Vermogen en spanning 
Gemiddeld stroomverbruik 

: 12...24VDC / 1,0A / gestabiliseerd. 
Minder dan 5mA bij 12VDC. 

Adapter : Voedingsadapter is NIET inbegrepen. 
   
In- en uitgangen   

Sensor-ingang (kleine connector) : NC- of NO-reedcontact, een speciale kabel is hiervoor noodzakelijk. 
Maximale kabellengte 30 cm. 

Andere in- en uitgangen : Via een communicatiemodule. 
   
RF zendontvanger   

RF zendontvanger : 868 MHz voor afstandsbedieningen en communicatiemodule. 
2,4 GHz voor Kaartlezer met pintableau en Bluetooth Low Energy. 

Bluetooth Low Energy : Voor communicatie met mobiele telefoons. 
Encryptie : AES128 
   
Geheugen en cappaciteit   

Firmware : 1x Backup firmware om terug te keren naar de oorspronkelijke firmware. 
1x Huidige firmware (in gebruik). 
1x Firmware upgrades + FW voor deurbeslagen, Kaartlezer met pintableau en 
Communicatiemodule. 

Toegangsrechten : 2.500** toegangsgroepen, elke toegangsgroep kan tot 65000 werknemerssleutels 
bevatten of 1 privésleutel, 1 keyfob, 1 pincode of 1 afstandsbedieningsknop 

Encryptie : AES128 
   
Levensduur   

Levensduur : 200000 schakelingen (bij 20 °C) 
Levensduur batterij : Circa 25000 schakelingen binnen 1 jaar (bij 20 °C), afhankelijk van het aangesloten 

slot. 
   
Omgeving   

Omgeving : Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.  
Bedrijfstemperatuur : 0…+50 °C 
Bedrijfsvochtigheid : 5…90%, niet condenserend. 
Te vermijden omgevingen : Het product is niet geschikt voor omgevingen met corrosieve atmosfeer, veroorzaakt door 

bijvoorbeeld chloor, ammoniak of zuren. 
   
Testen en certificering   

CE normering : NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 
Bluetooth : Verklaring ID: D046133 
   
Controle en bediening   

Mobiele telefoon : Een geschikt Apple toestel met BLE en IOS12*** of hoger. 
Een geschikt Android* toestel met BLE en Android 6.0*** of hoger. 

Radaris ePro Kaartlezer met pintableau : Tot 2 draadloos verbonden Radaris ePro Keypad lezers kunnen worden  
gebruikt om de deur te ontgrendelen of vergrendelen met een keyfob of 
 pincode. 

Afstandsbediening : Een Radaris ePro afstandsbediening met programmeerbare knoppen. 
Communicatiemodule : Een Radaris ePro draadloze communicatiemodule kan worden gebruikt  

om een totaal van 10 in- en uitgangen te creëren voor de bewaking en  
besturing van de motorunit met apparaten van derden. 

   
*** 

* In verband met de grote hoeveelheid verschillende Android toestellen (10000+) en verschillende Android versies, 
Wordt geadviseerd de compatibiliteit met een (uw) specifiek toestel vooraf bij uw leverancier te testen. 
** Toekomstige nieuwe functionaliteit kan leiden tot reductie van het aantal beschikbare toegangsgroepen. 
*** Door steeds veranderende eisen van Apple en Google, zullen de minimale OS eisen ook steeds hoger worden. 
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Radaris ePRO 

7320/01 3-knops Afstandsbediening 

Technische specificaties 

3-knops Afstandsbediening   

Afmetingen : 63 mm x 25 mm x 11/15 mm, volgens de maatschets. 
Materiaal : Alle harde kunststoffen zwart ABS  

Alle knoppen zachte kunststoffen 
Gewicht : Circa 12 gram, zonder batterijen. 
   
Voeding   

Batterijen : 1x vervangbare CR1632 lithium batterij. De batterij is voorgeïnstalleerd. 
   
Zender   

Frequentie : 868 MHz, voor afstandsbedieningen en communicatie controller. 
Encryptie : AES128 
   
Knoppen en functies   

Knoppen en functies : De Radaris ePro-afstandsbediening heeft 3 knoppen. De functies van deze knoppen 
zijn programmeerbaar in het Radaris ePro beheer Platform. 

   
Compatibiliteit   

Apparaten : De Radaris ePro-afstandsbediening is compatibel met de Radaris ePro Motorcilinder 
en de controllers universeel, beslag en deurslot. 

   
Testen en certificering   

CE normering : NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 

Approved 2021-02-09



Radaris ePRO 

7320/01 3-knops Afstandsbediening 

Afmetingen

6
3

15

11

25

Unit of measure: mm

L
a

s
e

r 
e

n
g

ra
v
e

d
 

lo
g

o
 o

n
 t
h

is
 s

u
rf

a
c
e

Approved 2021-02-09



Radaris ePRO 

7375/08 Communicatiemodule 

Technische specificaties 

Communicatiemodule 
Afmetingen : 151 mm x 103 mm x 27 mm (lengte x breedte x hoogte). 
Materiaal : Bodemplaat ABS, kap gelakt ABS. 
Gewicht : Communicatie controller circa 156 gram, zonder batterijen en adapter. 

Voedingsadapter circa 87 gram 
   
Voeding   
Vermogen en spanning : 5-13VDC / 100mA / gestabiliseerd. 
Voedingsadapter : Een geschikte voedingsadapter met een CEE 7/16 (Euro-stekker) stekker wordt 

meegeleverd. 
Backup voeding : 2x AA-formaat alkaline of lithium batterijen kunnen worden gebruikt als tijdelijke 

backup voeding. 
   
In- en uitgang   
Ingang (schroefconnector) : De ingangen zijn hoge impedantie en lage actieve ingangen met interne pull-up-

weerstanden.  
0...0,5VDC -> actieve toestand. 
2,5...12VDC -> inactieve toestand. 

Relaisuitgang (schroefconnector) : De uitgangen zijn open-collector type uitgangen. 
De maximale stroom per uitgang is 150mA. 
De maximale spanning op een uitgang is 28VDC. 

   
RF zendontvanger   
RF zendontvanger : 868 MHz wordt gebruikt voor afstandsbedieningen en Radaris ePro controllers 
Encryptie : AES128 
   
Levensduur   
Levensduur batterij : Circa 1 dag wanneer er geen andere stroomvoorziening beschikbaar is (bij 20 °C). 
   
Omgeving   
Omgeving : Het product is uitsluitend geschikt voor binnen in een gebouw.  
Bedrijfstemperatuur : 0…+50 °C. 
Maximale luchtvochtigheid : +90%, niet condenserend. 
Te vermijden omgevingen : Het product is niet geschikt voor omgevingen met corrosieve atmosfeer, 

veroorzaakt door bijvoorbeeld chloor, ammoniak of zuren. 
   
Testen en certificering   
CE normering : NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 
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Radaris ePRO 

7350/01 Kaartlezer met pintableau 

Technische specificaties 

Kaartlezer met pintableau   

Afmetingen : In overeenstemming met de maatschets 
Materiaal : Voorkant doorschijnend, donkergrijs getint Polycarbonaat, andere kunststoffen ABS 
Gewicht : Circa 216 gram, met 5 m kabel. Circa 90 gram, zonder kabel 
   
Voeding   

Spanning : 10...24VDC +5% / gestabiliseerd 
Nominale ingangsspanning : 12VDC 
Stroom bij nominale 
ingangsspanning 

: 20...200mA, afhankelijk van de weergave-intensiteit. 

Voedingskabel : Gegoten grijs gekleurde 2-draads flexibele kabel, Ø4,2 mm, lengte 5 m. 
Optionele voedingsadapter : 12VDC geschikt voor Kaartlezer met pintableau. 
   
Beeldscherm en toetsenbord   

Display : LED-display met adaptieve verlichting. 
Toetsenbord : Capacitieve aanraking. 
   
RF frequentie   

RF frequentie : 2,4 GHz, voor communicatie met motorunit en Radaris ePro controllers. 
Encryptie : AES128 
   
Kaartlezer   

Technologie : Mifare DESfire EV1 and EV2. 
Encryptie : AES128 
RF frequentie : 13,56MHz 
   
Toegangsrechten   

Opslag : Alle gegevens worden opgeslagen in de Radaris ePro deurcontroller. 
Transponders : Radaris ePro beveiligde en gecodeerde Mifare DESfire EV1- en EV2-transponders. 
Pincodes : 6 cijfers standaard, optioneel 4 cijfers (instelling). 
Beheer : Toegangsrechten worden beheerd in het Radaris ePro beheer platform. 
   
Firmware   

Firmware over the Air : De lezer krijgt zijn firmware zodra deze is gekoppeld aan een compatibele Radaris 
ePro deurcontroller. 

Updates : Een up-to-date Radaris ePro deurcontroller houdt de firmware van de gekoppelde 
reader up-to-date. 

   
Omgeving   

Omgeving : De reader is geschikt voor binnen- en buitengebruik.  
Bedrijfstemperatuur : -20…+45 °C 
Beschermingsklasse : IP67 
Te vermijden omgevingen : Niet geschikt voor gebruik in corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater) 
   
Testen en certificering   

CE normering : NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 
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Cable: Ø4,2mm, length 5m

Recommended mounting height: center of reader at 1,4m

Chipboard screw (2 pcs)

INOX 5x40, Pan head TX-25
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Radaris ePRO 

7321/01 DESFire Keyfob 

Technische specificaties 

Keyfob   

Afmetingen : 45 mm x 30 mm x 2,2 mm. 
Materiaal : PA6 
Gewicht : Circa. 3 gram. 
Kleur : Zwart 
   
   
Gravuren   

Oppervlakte 1 : Laser gegraveerd Radaris ePro ID. 
Oppervlakte 2 : Laser gegraveerd logo. 
   
Transponder   

Type : Mifare DESfire EV2. 
Encryptie : AES128 
RF frequentie : 13,56MHz 
   
Programmering   

Radaris ePro ID : Het Radaris ePro ID is opgeslagen in een beveiligd en versleuteld bestand. 
Transponder UID : De UID staat op vast, zodat de keyfob ook voor andere toepassingen kan worden 

gebruikt. 
   
Omgeving   

Bedrijfstemperatuur : -25…+85 °C 
Beschermingsklasse : IP67 
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Radaris ePRO 

7321/02 DESFire Keyfob master 

Technische specificaties 

Keyfob   

Afmetingen : 45 mm x 30 mm x 2,2 mm. 
Materiaal : PA6 
Gewicht : Circa. 3 gram. 
Kleur : Rood 
   
   
Gravuren   

Oppervlakte 1 : Laser gegraveerd Radaris ePro ID. 
Oppervlakte 2 : Laser gegraveerd logo. 
   
Transponder   

Type : Mifare DESfire EV2. 
Encryptie : AES128 
RF frequentie : 13,56MHz 
   
Programmering   

Radaris ePro ID : Het Radaris ePro ID is opgeslagen in een beveiligd en versleuteld bestand. 
   
Omgeving   

Bedrijfstemperatuur : -25…+85 °C 
Beschermingsklasse : IP67 
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