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Ekskluzywne czytniki kart zaspokajające potrzeby nowoczesnego 
bezpieczeństwa 

 
 Wytrzymałe materiały 
 Klasa IK 08 i IP55 
 Technologia kart Mifare 
 Wielokolorowe diody LED 
 Łatwość montażu i podłączenia 
 Dostępne wersje obejmujące wyłącznie czytnik kart oraz czytnik 

kart z klawiaturą oraz różnymi wyświetlaczami 
 Graficzny wyświetlacz OLED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer for infrastructure. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcjonalność 
 
 

Ekskluzywne czytniki kart zaspokajające potrzeby nowoczesnego bezpieczeństwa. Wytrzymałe materiały, odporne na większość warunków 
pogodowych oraz szeroki zakres detergentów. Wielokolorowe diody LED we wszystkich czytnikach oraz wyświetlacz OLED w wersjach z 
klawiaturą. 

 
 

Czytniki kart dostarczane są ze wszystkimi elementami, które umożliwiają montaż na dwa sposoby: 
 Montaż powierzchniowy - Czytnik kart instalowany jest na podstawie, która jest mocowana do ściany. 
 Montaż w puszce osprzętowej - Czytnik kart instalowany jest częściowo wewnątrz puszki osprzętowej zamocowanej w ścianie. 

 

 
 
 Dane do zamówień 

Typ Nr katalogowy Oznaczenie Masa* 

AR10S-MF S54504-F101-A100 Czytnik kart w standardzie Mifare 500 g 

AR11S-MF S54504-F101-A200 Czytnik kart w standardzie Mifare, wraz z płytką 
pośredniczącą UK oraz przedłużaczem 500 g 

AR40S-MF S54504-F102-A100 Czytnik kart w standardzie Mifare z klawiaturą i 
wyświetlaczem 500 g 

AR41S-MF S54504-F102-A200 
Czytnik kart w standardzie Mifare z klawiaturą i 
wyświetlaczem, wraz z płytką pośredniczącą UK oraz 
przedłużaczem 

500 g 

    
* Urządzenie obejmuje opakowanie, dołączone akcesoria oraz dokumentację 

Inne produkty oraz akcesoria można znaleźć w Internecie: siemens.com/access 



 

 Dane techniczne 

  AR10S-MF Czytnik kart w standardzie Mifare 
 AR11S-MF Czytnik kart w standardzie Mifare, 

wraz z płytką pośredniczącą UK oraz 
przedłużaczem 

 AR40S-MF Czytnik kart w standardzie Mifare z klawiaturą i 
wyświetlaczem 

 AR41S-MF Czytnik kart w standardzie Mifare z klawiaturą i 
wyświetlaczem, wraz z płytką pośredniczącą UK oraz 
przedłużaczem 

Protokół OSDP OSDP 

Interfejs do kontrolera RS485 RS485 

Napięcie robocze 8,5 - 30,0 VDC 8,5 - 30,0 VDC 

Pobór mocy DC 12V 43mA Wartość szczytowa 168mA 

DC 24V 26mA Wartość szczytowa 100mA 

DC 12V 60mA Wartość szczytowa 220mA 

DC 24V 40mA Wartość szczytowa 125mA 
Zabezpieczenie 
sabotażowe 

Tak Tak 

Standard kart Mifare Mifare 

Kompatybilność kart Mifare Classic 
Mifare Plus (tylko UID) 
Mifare DESfire EV1 

Mifare Classic 
Mifare Plus (tylko UID) 
Mifare DESfire EV1 

Zasięg działania Do 6 cm Do 6 cm 

Wskaźniki 3 x LED (czerwona/żółta/zielona) 
1 x Brzęczyk 
Wielokolorowe diody LED 

3 x LED (czerwona/żółta/zielona) 
1 x Brzęczyk 
Wielokolorowe diody LED 

Klawiatura Nie Tak 

Wyświetlacz Nie Tak, graficzny - monochromatyczny OLED 

Temperatura pracy -40°C do +55°C* -40°C do +55°C* 

Odporność na warunki 
środowiskowe 

IP55** IP55** 

Klasa IK 08 08 

Obudowa Ramka metalowa ocynkowana z przednią ścianką 
z poliwęglanu 

Ramka metalowa ocynkowana z przednią ścianką z poliwęglanu 

Kolor Czarny, matowy chrom Czarny, matowy chrom 

Wymiary (S x W x G) Montaż powierzchniowy: 85 x 114 x 22 
Montaż w puszcze osprzętowej: 85 x 114 x 14 

Montaż powierzchniowy: 85 x 114 x 22 
Montaż w puszcze osprzętowej: 85 x 114 x 14 

Atesty CE zgodnie z Dyrektywami R&TTE i EMC CE zgodnie z Dyrektywami R&TTE i EMC 
 
 
 
 

* Dotyczy jedynie czytników montowanych powierzchniowo. Czytniki montowane w puszcze osprzętowej oferują zakres od -10°C do +55°C. 
** Dotyczy jedynie czytników montowanych powierzchniowo. Czytniki montowane w puszcze osprzętowej oferują IP3X. 

 
 
 
 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie w ogólny sposób prezentują specyfikacje oraz 
opcje urządzeń, które nie zawsze muszą występować w poszczególnych przypadkach. Niezbędne 
funkcjonalności należy zatem określić w każdym indywidualnym przypadku w chwili zawierania 
umowy. 
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