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Tisková zpráva 

RFID snímač noax – Robustní, Spolehlivý, 
Kompatibilní 
 

RFID čtečky noax jsou kompatibilní s aktuálními RFID standardy, např.  

Hitag, Mifare, Legic® nebo HIDprox. Čtečky jsou programovatelné, v 

rozmanitých provedeních a třídách odolnosti a speciálně koncipovány pro 

použití v průmyslovém prostředí. 

 

Identifikace v nejdrsnějších podmínkách zaručena 

S potřebou sledovatelnosti roste také nezbytnost identifikace pracovníků v různých 

oblastech podniku. Od drsného průmyslového prostředí přes prostorově úsporné 

použití v logistice až po hygienicky citlivé oblasti je RFID snímač noax tou 

správnou volbou. Zákazník může volit mezi samostatným řešením (desktop stand 

alone), kompletní integrací do průmyslových počítačů nebo do logistických 

terminálů. Podle účelu použití jsou RFID čtečky noax s krytím IP65, IP66 nebo 

IP69K a poskytují tak perfektní ochranu proti prachu, stříkající vodě nebo dokonce 

vysokotlakému čištění. 

 

Kompatibilní a konfigurovatelné 

Při integraci do stávajícího softwarového a hardwarového prostředí určuje RFID 

čtečka noax nový standard. Je kompatibilní s běžnými RFID standardy jako jsou 

Hitag, Mifare, Legic®, HIDprox, ISO14443 nebo také aplikace Smartcard podle 

specifikace PC/SC. Kompatibilitě s již existujícími médii tedy nic nebrání. 

Navázání na použitý software zvládá RFID čtečka noax vzorně. S pomocí různých 

možností připojení, jako např. klávesnicovou emulaci nebo virtuálních COM portů 

(self-operating nebo hosted-controlled) a programovatelným výstupním rozhraním 

je RFID čtečka přichystána pro nejrůznější aplikace. V rámci pozdějších 

přizpůsobení lze čtečku konfigurovat vzdáleně čímž se zaručuje maximální 

flexibilita. 

Díky flexibilitě, široké aplikační parametrizaci a jedinečné kompatibilitě je RFID 

čtečka noax tím správným rozhodnutím, co se týká identifikace pracovníků v 

průmyslovém prostředí výroby. Hlavními oblastmi použití RFID čtečky noax jsou 

aplikace v rámci ERP, BDE a PZE (evidence pracovní doby personálu) pro těžký 

průmysl, potravinářský a chemický průmysl nebo logistiku. 
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Obrazový materiál:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek: RFID čtečka noax – v nové generaci průmyslových počítačů integrována přímo 

v čelním panelu. Je zajištěn ergonomický způsob práce, zvláště v mobilním nasazení. 
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O noax Technologies AG 

Společnost noax Technologies AG je předním dodavatelem vysoce kvalitních, robustních a 
spolehlivých průmyslových počítačů. Společnost se opírá o více než pětadvacetileté 
zkušenosti ve vlastním vývoji a výrobě kompletně zapouzdřených systémů. Kromě toho 
nabízí společnost noax svým klientům široké spektrum služeb od poradenství, prodeje až po 
servis a podporu. Průmyslové počítače společnosti noax používají po celém světě v 
nejdrsnějších průmyslových podmínkách významné podniky, např. v oborech automobilové 
výroby, logistiky, potravinářství a chemie. Při tomto nasazení prokazují počítače speciálně 
vyvinuté pro průmysl každý den svou odolnost vůči horku, chladu, vlhku, prachu, vibracím 
nebo nárazům. 

Otisk povolen. 

Prosíme o zaslání dokladového výtisku. 

V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici: 

 

noax tiskový kontakt: 

 

LEAD Industrie-Marketing GmbH 

Anita Geßner   Tel.: +49 80 22 - 91 53 188 

Hauptstr. 46   Fax: +49 80 22 - 91 53 189 

D-83684 Tegernsee  e-mail: anita.gessner@lead-industrie-marketing.de 

 


