
  

 

Veel toepassingen, veel mogelijkheden! 
Diverse soorten kaarten verkrijgbaar 



Proximity-, magneetstrip– en Mifarekaarten en keyfobs worden (in combinatie 
met diverse kaartlezers) overal gebruikt, zoals bij het openen van uw eigen  
kantoordeur, maar ook de deuren in bijvoorbeeld een ziekenhuis, bij het afsluit-
en van diverse ruimtes zoals een magazijn, bij persoonlijke pc– en lap-
topbeveiliging, de hotelkamers van gasten maar ook de ruimtes van het perso-
neel zelf, bij het afsluiten van datakasten en ga zo maar door. 
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Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke 
vorm dan ook.  Druk– en zetfouten voorbehouden. 

Proximitykaart, een contactloze kaart waarbij de gegevens bewaard en veranderd 
worden door middel van een actief systeem. De kaarten zijn geschikt voor foto- en 
tekstprint en hebben een standaard ISO afmeting: 54 x 85.7 x 0.84 mm. Leesafstand 
10cm. Standaard gecodeerd en genummerd. Geleverd per 10 stuks. 

Magneetstripkaart, een veel toegepaste kaart, voordeliger dan een proximitykaart en 
van hoge kwaliteit. Ook geschikt voor foto– en tekstprint en standaard afmeting. 

Leesafstand 10cm. Geleverd per 10 stuks. 

Proximity & Hi-Co magneetstripkaart. Door de combinatie van beide technologieën 
heeft deze kaart meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het combineren van  
toegangscontrole met betaalmogelijkheden. Afmetingen zoals hierboven. Standaard 
gecodeerd en genummerd. Verkocht per 10 stuks. 

Mifarekaart 1Kb, de meest gebruikte contactloze chipkaart ter wereld. De Mifare  
techniek wordt gebruikt in meer dan 10 miljoen kaartlezers en 1 miljard chipkaarten. 

De kaart is in feite slechts een opslagmedium waarbij het geheugen in blokken en 
sectoren is verdeeld die versleuteld zijn door een simpele beveiligingstechniek.  

Verkocht per 10 stuks. 

Clamshellkaart 125Khz, steviger/ dikker dan  
normale proximitykaarten, gecodeerd en  
genummerd.  
Geleverd per 25 stuks. 

Dezelfde technologie als de Mifarekaart maar 
dan in een sleutelhanger. Geleverd per 100 
stuks. 

Dezelfde technologie als de proximitykaart 
maar dan in een keyfob. Wordt geleverd met 
nagelvriendelijke sluitring.  
Afmeting 35x40x6.5mm. Per 10 stuks. 

Zelfklevende proximitytags. Gecodeerd met 
geprint nummer. Verkocht per 100 stuks. 


