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Omnikey® 3121
Czytnik kart stykowych USB

Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Omnikey 3121 to wysokiej wydajności czytnik nabiurkowy 
typu Plug&Play podłączany do komputera przez port USB. 
Czarakteryzuje się zwartą i trwałą obudową, zapewnia kilka 
opcji montażu podstawy. Czytnik jest zgodny ze wszystkimi 
powszechnie znanymi standardami. Czytnik Omnikey 3121 
jest łatwy w instalacji oraz wygodny w użytkowaniu. Przy 
użyciu kart stykowych umożliwia bezpieczne wykonywanie 
takich operacji jak logowanie się do systemu operacyjnego, takich operacji jak logowanie się do systemu operacyjnego, 
systemu bankowego, składanie podpisu elektronicznego, itp. 
dzięki poufności danych personalnych oraz haseł.

Główne cechy czytnika Omnikey 3121 USB: 

• Plug and Play
• wsparcie dla PKI: podpis elektroniczny i szyfrowanie 
• stosowany z Crescendo i HID on the Desktop 
• prędkość odczytu 12 Mbps (USB 2.0) 
• obsługa wielu typów kart i protokołów komunikacji 
• sterowniki do wszystkich wersji Windows i Linuxa • sterowniki do wszystkich wersji Windows i Linuxa 
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Czytnik kart stykowych USB

Dane techniczne:
Interfejs/Zasilanie
Długość kabla
Żywotność

Zapotrzebowanie prądowe
Wskaźnik statusu

KartyKarty

Wymiary

Kolor

Certyfikaty

Wykrywanie włożenia karty

Opcje

USB 2.0 (Universal Serial Bus)

180 cm

100.000 cykli włożeniowych

60 mA

Duo-LED

• Z PC do karty: 12 Mbps (USB 2.0 Full Speed).

• Z karty do PC: do 420 Kbps• Z karty do PC: do 420 Kbps

• T=0, T=1, 2-wire: SLE4432, SLE4442 (S=10)

• 3-wire: SLE4418, SLE4428 (S=9), I2C (S=8), SLE 4404

• Wsparcie dla kart: 5V, 3V oraz 1,8V

• PC/SC

• CT-API

80 x 67 x 28mm

• dwa odcienie szarości• dwa odcienie szarości

• możliwość zastosowania idnywidualnego koloru z logiem 

użytkownika

• Windows® 98 / ME, 2000 / XP (32bit), 2003 Server

• Windows® CE 5.0 / CE.NET (depending on hardware)

• Windows® XP 64bit (AMD64, EM64T, IA64)

• Windows® Vista (32bit / 64bit)

• Linux®• Linux®

• Mac® OS X (PowerPC / Intel)

• Microsoft® WHQL3 CE

• EMV2 2000 Level 1 WEEE

• ISO 7816 FCC

• HBCI UL

• USB 2.0 (USB 1.1 compatible) VCCI

• CCID1 MIC• CCID1 MIC

• GSA Fips201 approved product list

Detekcja ruchu z automatycznym wyłączeniem zasilania/ 

automatyczna detekcja typu karty / zabezpieczenie 

przeciwzwarciowe i termiczne

Sztywna podstawka biurkowa

Protokoły

Sterowniki

Systemy operacyjne

Prędkości transmisji
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