
MR01
Czytnik kart

z paskiem magnetycznym

Ogólna charakterystyka urz¹dzenia
Czytnik kart z paskiem magnetycznym MR01 jest urz¹dzeniem 
przeznaczonym g³ównie do wspó³pracy z elektronicznym 
zamkiem do zabezpieczenia przedsionka bankomatu (wrzutni) 
Z51/bank. Piktogram umieszczony na p³ycie czo³owej  
informuje o sposobie wsuwania karty z paskiem magnetycznym 
do czytnika. Poprawnoœæ odczytu sygnalizuje zielona dioda 
umieszczona w górnej czêœci obudowy. Czerwona dioda 
informuje o poprawnoœci zasilania czytnika.

Czytnik odczytuje karty z paskiem magnetycznym LoCo (niska 
koercja) i HiCo (wysoka koercja)

Zabezpieczenie przed skanowaniem karty
Czytnik zosta³ tak zaprojektowany, aby czyta³ tylko pó³ 
informacji zawartej na 2 œcie¿ce karty magnetycznej. Takie 
rozwi¹zanie zabezpiecza przed ewentualnymi próbami 
odczytania pe³nej informacji zawartej na karcie magnetycznej 
przez osoby niepowo³ane. 

Odpornoœæ na warunki atmosferyczne
Czytnik zosta³ wyposa¿ony w uszczelkê gumow¹, która go 
zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi. Posiada tak¿e 
wbudowany termostat, który w temperaturze otoczenia poni¿ej 

05 C ogrzewa wnêtrze urz¹dzenia zabezpieczaj¹c g³owicê 
czytaj¹c¹ przed wp³ywem niskich temperatur. W górnej czêœci 
tylnej œcianki znajduje siê otwór wentylacyjny zapewniaj¹cy 
osuszanie wnêtrza czytnika. Zaleca siê aby za tym otworem 
wykonywaæ w stolarce pomieszczenia bankomatu  otwór aby 
zapewniæ skuteczne przewietrzanie wnêtrza.

Instalacja
Czytnik posiada dwuczêœciow¹ metalow¹ obudowê. Jedna czêœæ 
montowana jest na œcianie. Druga czeœæ wyposa¿ona jest w 6-cio 
¿y³owy kabel o d³ugoœci 0,5 m. Po  wykonaniu po³¹czeñ 
elektrycznych zawiesza siê j¹ na czêœci zamontowanej na œcianie 
i dwoma nitami zrywanymi zabezpiecza przed otwarciem 
obudowy. Takie rozwi¹zanie znacznie utrudnia dostêp do 
wnêtrza czytnika przez osoby niepowo³ane. 

W czytniku nie ma ¿adnych elementów umo¿liwiaj¹cych 
otwarcie pomieszczenia bankomatu. Odczytany z karty kod 
przesy³any jest do kontrolera, umieszczonego wewn¹trz po 
mieszczenia chronionego, który po analizie otrzymanego kodu 
podejmuje decyzjê o otwarciu zamka. Po wejœciu jednej osoby do 
pomieszczenia zostaje ono zablokowane do momentu 
opuszczenia go przez t¹ osobê.

Takie rozwi¹zanie zapewnia du¿e bezpieczeñstwo  osobie 
korzystaj¹cej z bankomatu lub wrzutni.

Serwis
Czytnik jest wyposa¿ony w g³owicê magnetyczn¹, która w 
standardowych warunkach powinna  min. 500 000 razy odczytaæ 
pasek karty plastikowej. Podczas pracy g³owica ulega 
naturalnemu zu¿yciu i nale¿y j¹ okresowo wymieniaæ.

Zaleca siê te¿ co jakiœ czas czyœciæ g³owicê zapewniaj¹c w ten 
sposób d³u¿szy czas jej bezawaryjnej pracy.
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Dane techniczne:

• Interfejs:  Data/Clock

• G³owica magnetyczna: podgrzewana

• Trwa³oœæ g³owicy: min. 500 000 odczytów

• Odczytywana informacja: 2 œcie¿ka

• Zabezpieczenia odczyt 1/2 paska magnetycznego
czujnik antysabota¿owy

• Akceptowane karty: HiCo, LoCo ( 300-4000 Oe )

• Obudowa: metalowa

• Zasilanie: 11-14V DC, max 300 mA

• Warunki pracy: -20°C…+70°C, IP 43

• Wymiary: 113 × 83 × 48 mm

• Dostêpne kolory: srebrny RAL9006

Wszystkie nazwy i znaki towarowe u¿yte w niniejszej publikacji s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich firm.
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