
Molenmakershoek 14
7328 JK  Apeldoorn

T: +31 (0)55 5394900
F: +31 (0)55 5394901

W: www.eal.nl
E: info@eal.nl

“ATS faciliteert uw autorisaties”
EAL - Access Control

MACE MM / MACE MM QR Lezers

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

MACE MM / MACE MM QR Lezers
personenidentificatie voor smartphones

MACE is een platform waarmee elk toegangscontrolesysteem
smartphones kan gebruiken als toegangsreferentie.

Het platform bestaat uit een cloudgebaseerde service, lezers en 
apps.

De MACE-lezers zijn ontworpen om te werken in alle
toegangscontroletoepassingen waar smartphones onmiddellijk 
of in de toekomst zullen worden gebruikt. Dit geldt voor b.v. 
toepassingen voor toegangscontrole, parkeerbeheersystemen
en zelfs ticketsystemen voor evenementen.

• maakt het gebruik van smartphones mogelijk om personen te identificeren
• ondersteunt NFC, BlueTooth Low Energy, proximity- en smartcardtechnologie en (optioneel) QR code
• werkt met elk toegangscontrolesysteem
• combineert gemak en veiligheid
• eenvoudige installatie

MACE-lezer MM
Multi-technologie lezer voor gebruik met MACE-apps 
die MACE-identificaties opslaan. Ondersteunt Bluetooth, 
NFC, smartcards en proximity cards. De MACE Reader 
MM is configureerbaar met behulp van een gratis down-
loadbare tool die wordt aangesloten op de USB-poort. U 
kunt onder meer het leesbereik en de uitvoer specifice-
ren.

MACE-lezer MM QR
Multitechnologie-lezer voor gebruik met MACE-apps 
met MACE-ID’s. Naast de MACE Reader MM, bevat deze 
lezer een QR-lezer die het lezen van QR-codes op een 
smartphone mogelijk maakt.

• Afmetingen (L x B x H) : 150 x 50 x 40 mm

• Lees bereik: Bluetooth Low Energy configureerbaar tot 25 cm (nabijheid), 2 m (kort), 5 m (gemiddeld) of 15 m (lang),
  NFC, proximity-kaart en smartcards: tot 5 cm
• Barcode scanner: QR-code (QR1, QR2, QR micro), evenals de meeste gangbare 1D- en 2D-barcodes
• Werk frequentie: Bluetooth low energy 2.402 – 2.480 GHz, NFC & smartcards 13.56 MHz, Proximity cards 120 kHz
• Interface frequentie: 120 kHz / 13 MHz (ISO 14443/15693) / 2,45 GHz (BlueTooth 4.0)
• Input: 2 TTL digitale ingangen voor LED-besturing (rood / groen), 1 TTL digitale ingang voor pieperbesturing
• Output: Wiegand, Magstripe (clock & data)
• Communicatie-interfaces: RS485 en USB2
• Communicatieprotocollen: CR/LF, OSDP

• Beschermingsklasse: IP65
• Bedrijfstemperatuur: -20°C ... +60°C
• Voeding: 12 … 24 VDC
• Energieverbruik: 0.4A@12VDC, 0.2@24VDC
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Buitenafmetingen Bevestigingsmogelijkheden

• Afmetingen (L x B x H) : 150 x 50 x 40 mm (zie maatschets)

Alle afmetingen in mm

• meer info + artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer info en de juiste artikel- en bestelnummers.
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