
KONTAKTLØSE KORT OG TAGS RFID
Kort & Nøglebrikker kan leveres med alle chip teknologier.

Kontaktløse/kontaktfrie kort og tags (også kaldet 
nøglebrikker) anvendes mere og mere. I mange tilfælde 
erstatter RFID-teknologien den lidt gammeldags 
magnetstribe. Vores brikker og kort kan bruges i alle typer 
RFID-systemer eller adgangskontrolsystemer. Vi 
personaliserer også RFID kort og brikker elektronisk 
(programmering af RFID, prox, MIFARE®) 

Vi kan levere RFID til de fleste teknologier så som:
 EM4102 & EM4200
 Mifare S50 (1K) & Mifare S70 (4K)
 Icode SLIx
 Mifare 1k SALTO
 Kombikort EM4102/Mifare S50 (1K) eller Mifare S70 

(4K) & magnetstribe
 Kombikort EM4102/Mifare S50 (1K) ISO card 

MIFARE® DESFire EV1 2K, 4K, 8K 
 UHF 860 – 960MHz

Overordnet findes der 3 standarder inden for den frekvens 
RFID teknologien bruger, det er: 
 125 kHz (EM)
 13.56 MHz (MIFARE®)
 UHF technology, UHF 860 – 960MHz

Idekort ApS kan levere i alle teknologier, og har du brug for 
nummerering eller logo, kan vi også det.

Model: TEARSHAPE

Tearshape er vores 
standard nøglebrik og 
passer til ethvert miljø. Den 
leveres i seks forskellige 
farver, og designet gør den 
meget velegnet til 
forskellige former for tryk 
og graveringer. 

Materiale: Polycarbonate. 
Dimensions:
40.0 x 31.0 x 4.8 mm

Model: EPOXY

Den sorte klassiske 
nøglebrik, Epoxy har været 
på markedet i lang tid. Den 
er tynd, men 
konstruktionen og 
materialet gør den meget 
holdbar. 

Materiale: Epoxy (glasfiber) 
Dimensions: 
30.0 x 45.0 x 1.6 mm

Model: DRÅBE

Dråbe er vores mest enkle 
nøglebrik, som i mange 
tilfælde er helt rigtig. Den 
har længe været på 
markedet og er 
standardløsningen for 
mange af vores kunder. 
Den findes i seks forskellige 
farver og er meget 
velegnet til gravering af 
koder og logotype.

Materiale:  ABS plast
Dimensions: 
35.0 x 29.0 x 7.0mm
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Model: SAIL

En slank, strømlinet 
nøglebrik, der med dit tryk 
eller indgraveret logo, vil 
give din virksomhed en god 
profil.

Materiale: Polycarbonate
Dimensions: 
51.0 x 31.0 x 2-8.1 mm

Vi har også alt i tilbehør til kort og 
brikker.  Se mere i vores shop 

https://idekort.dk/shop

Nøglebrikker kan leveres  i mange 
forskellige former og farver.

Kontakt os for det i ikke ser, så skaffer vi det på få dage.

241698745


