
 
 

 

 

 
 

 

ŘEŠENÍ PRO LOGICKÝ PŘÍSTUP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čtečka OMNIKEY®  

5025 CL 
 
 

ČTEČKA BEZKONTAKTNÍCH SMART KARET HID PROX S ČIPEM 125 KHZ 

VYBAVENÁ USB ROZHRANÍM 
 

     Slučuje přístup – umožňuje uživatelům používat osobní doklady s čipem HID Prox určené pro vstup 

do budovy také v aplikacích logického přístupu. 

     Řešení Plug and Play Solution  – komplexní podpora nativního ovladače CCID zařízení jak pro 

běžného, tak i pro tenkého a nulového klienta. 

     Několik voleb designu – možnost různých barev a malý tvarový činitel pro současné interiéry s 

omezeným prostorem. 

 
 

 
 
 
 
 
 

MODERNÍ, STYLOVÉ POUZDRO 

OMNIKEY®: 

  Konstrukce s malým tvarovým činitelem 

   Lze objednat několik různých barev 
pouzdra 

 Lze objednat držák karty pro provoz 
s kartou trvale přítomnou na čtečce 

  Lze objednat prvky pro montáž čtečky 

 OMNIKEY® 5025CL je čtečka připojovaná k 

počítači typu PC, která čte z / zapisuje na 

bezkontaktní tagy a smart karty pracující na 

frekvenci 125 kHz. Je zkonstruována tak, aby byla 

snadno použitelná. Je funkční se stávajícími kartami 

pro fyzický přístup, které pracují na nízkých 

frekvencích, jako jsou například karty HID Prox®, 

čímž je umožněna implementace aplikací pro 

logický přístup, aniž by bylo zapotřebí zhotovovat 

nové identifikační průkazky. 

 

Konstrukce čtečky OMNIKEY 5025 vychází z 

osvědčeného ovladače a osvědčené technologie 

hardwaru, čímž je zajištěna zvýšená stabilita, 

životnost a shoda s příslušnými standardy. 

Čtečka poskytuje komplexní podporu CCID 

zařízení a může být používána bez instalace 

ovladače podporujícího operační systémy 

WINDOWS®, LINUX® a MAC®.   Je zpětně 

kompatibilní a může být použita jako  

náhrada stávajících čteček řady 5325 CL *. 

 Čtečka OMNIKEY® 5025 CL představuje, 

vzhledem k nové, minimalizované kapesní 

velikosti, milník v konstrukci čteček.               

Moderní a stylové barevné možnosti umožňují 

bezproblémové začlenění do prostředí různých 

typů, včetně zdravotnictví, firemních kanceláří a 

výrobních i reprezentačních prostorů.                    

Důmyslné příslušenství, jako například 

adhezivní deska, montáž pomocí šroubů a držák 

karet rozšiřují použitelnost a pohodlí obsluhy 

této kompaktní a výkonné čtečky nad standardní 

stolní výbavu.  Příslušenství rovněž umožňuje 

používat čtečku a kartu stylem "přilož a jdi",   

stejně jako v režimu trvalé "přítomnosti karty", a to        

v prostředích bezkontaktních karet všech typů.      

 

 
 

* Je zapotřebí aktualizovat ovladač 
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VLASTNOSTI: 

VLASTNOSTI: 

     Technologie 125 kHz typu proximity                           

     Konstrukce s malým tvarovým činitelem 

     Nativní implementace CCID zařízení podporující  

       operační systémy WINDOWS®, LINUX®  a MAC®
 

  

 

                                              
                   

 

 
 

Barevné možnosti / volitelný doplněk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Zpětná kompatibilita s čtečkou 5325 CL 
 

     Čtení jednoznačného identifikačního čísla z karet HID Prox. 
 
 
 
 

 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU 
 

                                                                                                                                                                                                

        Číslo základního typu OMNIKEY® 5025 CL 

 HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ 

                              Hostitelské rozhraní  USB 2.0, max. rychlost rozhraní 

                             Připojovací kabel / délka  USB, konektor typu A / délka 200 cm 

 ROZHRANÍ PRO BEZKONTAKTNÍ SMART 

KARTU 

                     Karty & protokoly  HID Prox 125 KHz 

 ROZHRANÍ PRO KOMUNIKACI S OBSLUHOU 

                           Indikátor stavu  dioda LED 

 OVLADAČ & SOFTWARE 

                                                           CCID1   Kompletní ovladač CCID zařízení1 

                 Kompatibilita PC/SC  Podpora ovladače bezkontaktního zařízení PC/SC 

Podpora ovladače PC/SC Windows® XP / Vista / 7/ 8 (32 bitů / 64 bitů); Windows 
Server 2003/2008 (32 bitů / 64 bitů), 2008R2 (64 bitů) / 

Linux® a Mac® OS X 

 POUZDRO 

           Typ  Konstrukce OMNIKEY® s malým půdorysem 

                                                             Barva  Světle šedé těleso / antracitová barva krytu 

Chemické složení pouzdra Polykarbonát 

Rozměry 2,32" x 2,32" x 0,44" (59 mm x 59 mm x 11 mm) 

Hmotnost  asi 100g 

Volitelné doplňky Lze objednat modrý, tmavomodrý, zelený, oranžový nebo 

červený kryt; držák karty (pro provoz s kartou přítomnou 
na čtečce); adhezivní páska; montážní rámeček 

 PROVOZNÍ PODMÍNKY 

                                                        Napájení  ze sběrnice 

Provozní teplota 32°- 158° F (0° - 70° C) 

       Provozní vlhkost  0 - 95% rel. vlhkosti 

Teplota při skladování -4° - 176° F (-20° až  80° C) 

Střední doba mezi dvěma poruchami 

(MTBF) 

500 000 hodin 

 CERTIFIKÁTY & OSVĚDČENÍ 

Shoda / certifikáty CCID1, Microsoft® WHQL2 

Osvědčení / životní prostředí  RoHS , WEEE, EPEAT; UL, CE, FCC, ICES, C-Tick 

 ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ 

Záruka Dvouletá záruka poskytovaná výrobcem. 

(Ovladače jsou podporovány po celou dobu životnosti 
čtečky). 

                                      1 = Chip Card Interface Device (zařízení rozhraní pro čipovou kartu), 2 = Laboratoř kvality hardwaru pro Windows® 
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Severní Amerika: +1 949 732 2000 

Bez poplatku: 1 800 237 7769 

Evropa, Střední východ, Afrika: +44 1440 714 850 
Jihovýchodní Asie: +852 3160 9800 

Latinská Amerika: +52 55 5081 1650 

 

 hidglobal.com 
 

 

Autorizovaný distributor a servisní středisko  
tiskáren FARGO a PRIMERA pro Českou a 

Slovenskou republiku 
Hodkovická 8,142 00 Praha 4 Lhotka 

tel.: 244 471 787, fax: 241 470 814 email: 
sovte@sovte.cz, www: www.sovte.cz 
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