
Principais Características
  Configurações Personalizadas – A leitora é completamente configurável para qualquer  

    aplicação de controle de acesso. 
  Projeto de Arquitetura Aberta – Compatibilidade com ISO 14443A para operação 

    integrada de cartões. 
  Flexibilidade de Leitura – Capaz de ler dados de qualquer arquivo de aplicação DESFire 

    do cartão.
  Segurança de Dados – Transações seguras de dados com criptografia DES Tripla.  
  Garantia por Toda a Vida Útil nos Cartões e Leitoras HID.

A Leitora Personalizada DESFire FlexSmart HID é uma nova leitora de cartões inteligentes 
sem contato, flexível, de estilo diferenciado e altamente segura, ideal para usuários que 
buscam uma leitora personalizada seja para instalações novas ou existentes.

A Leitora Personalizada DESFire FlexSmart HID oferece a melhor opção em operação 
integrada e capacidade de programação. A leitora possui capacidades únicas, como a leitura 
de quaisquer arquivos de dados de aplicações DESFire ou CSN (número serial de cartão), 
para atender a todas as suas necessidades de instalação. Com a capacidade de leitura de 
qualquer arquivo de aplicação DESFire, esta leitora pode ser configurada para ler qualquer 
cartão formatado por terceiros, ou para desenvolver um formato personalizado para uma 
nova aplicação. Projetada para uma grande variedade de aplicações, desde níveis básicos de 
controle de acesso até o gerenciamento de identificação segura, a leitora é completamente 
configurável para qualquer aplicação desafiadora de controle de acesso.

Benefícios do DESFire
A Leitora Personalizada DESFire FlexSmart HID é compatível com o protocolo DESFire, 
que permite um alto nível de segurança, altas velocidades de transação de leitura e uma 
estrutura flexível de arquivos (dinâmica). O modelo DESFire permite autenticação mútua, 
criptografia de dados DES Tripla e é capaz de ler até 28 aplicações armazenadas por cartão.

Nota: Para configurar as suas necessidades para a Leitora Personalizada DESFire FlexSmart 
HID, consulte o “Guia de Como Fazer o Pedido” e a planilha de trabalho do produto.

Leitora Personalizada DESFire® • 6077
Série de Cartões Inteligentes sem Contato ISO 14443A

Operação Integrada de ACESSO. 

Leitoras da Série FlexSmart®
13,56 MHz Sem Contato



 Montagem  A leitora pode ser montada sobre o batente da porta ou sobre uma caixa 
elétrica de embutir 4x2 para uma maior facilidade na instalação. Um LED 
vermelho pisca na cor verde, e a cigarra soa quando um Cartão DESFire® 
é apresentado à leitora. O LED de múltiplas cores e a cigarra podem 
também ser controlados através de um sistema de controle.

 Diagnóstico Quando a leitora é alimentada, um teste automático de rotina verifica a 
configuração programada, determina o controle interno ou externo do 
LED e da cigarra, e inicializa a operação da leitora.

 Durável Selada em um uma caixa de policarbonato robusta a prova de intempéries, 
projetado para suportar ambientes severos, a leitora permite uma 
performance confiável e alto grau de resistência a vandalismo.

  A leitora possui a capacidade do envio de dados tanto no formato de 
dados Wiegand quanto no formato Clock & Data (tarja magnética).

      

 

Características

Experiência de ACESSO. hidcorp.com

Segurança 
DESFire
Codificações de leitura, gravação ou administração de 56 bits (14 por 
aplicação)
Criptografia de dados DES/3DES
As leitoras e os cartões deverão possuir codificações coincidentes
Todos os dados de RF transmitidos entre o cartão e a leitora são 
criptografados

Opções 
Cores: Preto
Disponível em estilo laminado e outras cores opcionais
Formatos de Saída Selecionáveis
Identificação personalizável
Programador de Campo
(Consulte o “Guia de Como Fazer o Pedido” para obter uma descrição das 
opções e dos respectivos números de peça)

©2007 HID Global Corporation. Todos os direitos reservados. HID, o 
logotipo HID, e FlexSmart são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registradas da HID Global nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas 
as outras marcas comerciais, marcas de serviço, e nomes de produto ou 
serviço são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. Rev. 4/2007

*Depende das condições de instalação.
** Consultar o “Guia de Como Fazer o Pedido” para outras opções de configuração.

Leitora de Segurança com Formato 
FlexSmart MIFARE® HID

Leitora Personalizada FlexSmart 
MIFARE®

Leitora Personalizada FlexSmart 
DESFire®

Números de Modelo 6075 6076 (modelo antigo Indala MX200) 6077 (modelo antigo Indala DX200)

*Distância de Leitura Até 5,08 cm

Montagem Batente da porta ou caixa elétrica de embutir 4x2

Dimensões 10,9 x 3,8 x 1,8 cm

Peso 113 g

Estilo Fino ou Interruptor

Leitura / Gravação Somente leitura

Setores / Arquivos Seguros Setor Um Todos os Setores Todos os Arquivos

Formatos Somente HID Personalizado Personalizado

CSN    Sim

Codificação / Formatos 
Personalizados

Não Sim Sim

Audiovisual Estado padrão: Cigarra ligada, LED normalmente vermelho, a leitora pisca em verde na leitura do cartão**

Fonte de Alimentação 9-16 VCC (proteção contra corrente reversa); Recomenda-se alimentação linear

Consumo de Corrente 15 mA / 75 mA @ 12 VCC; Recomenda-se fonte de alimentação linear

Temperatura de Operação -25o a 55oC

Umidade de Operação 0-95% de umidade relativa sem condensação

Freqüência de Transmissão 13,56 MHz

Distância do Cabo Interface Wiegand: (150 m) 22 AWG; mínimo de 6 condutores flexíveis com blindagem externa ou equivalente.
Condutores adicionais podem ser necessários para conexão de todas as saídas.

Compatibilidade do 
Cartão

• Cartões HID MIFARE
• Chaveiros & tags HID MIFARE
• Proximidade HID e Cartões MIFARE (tecnologia  
  dual: MIFARE e proximidade HID 125 kHz)
• Quaisquer Cartões Philips compatíveis com MIFARE 
  1k ou MIFARE 4k bytes (ISO 14443, Tipo A)

• Cartões HID ou Indala MIFARE
• Chaveiros & tags HID ou Indala MIFARE
• Proximidade HID ou Indala e Cartões MIFARE 
  (tecnologia dual: MIFARE e proximidade HID 
  125 kHz)
• Quaisquer Cartões Philips compatíveis com 
  MIFARE 1k ou MIFARE 4k bytes (ISO 14443, Tipo A)

• Cartões HID ou Indala DESFire
• Chaveiros & tags HID ou Indala DESFire
• Proximidade HID ou Indala e Cartões DESFire 
  (tecnologia dual: DESFire e proximidade HID 
  125 kHz)
• Quaisquer Cartões Philips compatíveis com 
  DESFire 4k bytes (ISO 14443, Tipo A)

Certificações UL 294/cUL (Pendente), Certificação FCC, Certificação para os Estados Unidos, Canadá, CE Mark, Europa, Austrália C-Tick, Nova Zelândia EMC

Material do Invólucro Policarbonato UL 94

Garantia Garantido contra defeitos nos materiais e fabricação por toda vida útil (consulte a apólice de garantia completa para maiores detalhes).

Escritórios Globais HID:

Corporativo
América do Norte
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
EUA
Tel: (800) 237-7769  
Tel:  +1 (949) 598-1600
Fax: +1 (949) 598-1690

Europa, Oriente Médio & África
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
Inglaterra       
Tel:  +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

Ásia do Pacífico
19/F 625 King’s Road
North Point
Island East
Hong Kong
Tel:  +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

América Latina
Circunvalacion Ote. #201 B 
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto. 
México
Tel:  +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

MKT-6077-DS-PT  For best results, please
print on recycled paper.


