
Suprema Airfob Patch Suprema Airfob Patch é um dispositivo premiado e inovador que se 
conecta aos leitores de cartões RF existentes para torná los compatíveis com credenciais 
armazenadas em dispositivos móveis.

ㆍO Airfob Patch converte o sinal Bluetooth do cartão de acesso móvel em um sinal de cartão RF.
ㆍO Airfob Patch funciona sem bateria, colhendo energia a partir de sinais de campo RF transmitidos 
    do leitor de cartão.
ㆍAirfob Patch é um dispositivo adaptativo, rápido e fácil de instalar.
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Alimentação Coleta de energia do leitor de cartões

32 mm x 33.5 mm x 5.7 mm (1.26“ x 1.32“ x 0.22“)

Aprox. 13 g

BLE (Bluetooth Low Energy) 4.0

13.56MHz MIFARE CSN / NFC Smart card*

Status de energia e emulação de cartão

IP 65

A maneira mais fácil de ser móvel
Airfob Patch

Tradutor de sinais BLE para RF

Tradutor de sinais BLE para RF
•  Permite a comunicação entre leitores de cartão e
   cartões de acesso móvel traduzindo o sinal
   Bluetooth no sinal da placa RF

•  Compatível com cartões de acesso para
   dispositivos móveis Android e Ios

•  Funciona coletando energia de sinais de campo
   RF transmitidos do leitor de cartões

Fácil instalação
•  Airfob Patch apresenta um adesivo na parte traseira
   facilmente aplicável aos leitores de cartões RF
   existentes

•  Não é necessário fiação ou construção

* 

* Ou outros sistemas CA de terceiros

Funciones

Dimensões
(W x H x D)

Peso

Suporte à comunicação

Compatibilidade com
cartões

LED

BioStar 2*

Comunicação segura

Portal Airfob

Portal

App Conversor

Airfob Pass Airfob Patch
(Alterar o sinal BLE para RF)

Leitor de
cartão RF

iOS Android

SMS
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Em qualquer lugar, um cartão RF é usado


