
A tecnologia de cartão inteligente sem contato de leitura/gravação Implantável de 13,56 MHz iCLASS® da HID pode 
ser utilizada para diversas aplicações como controle de acesso, biometria, vendas sem dinheiro, transporte público, 
bilhete aéreo e programas de fidelidade de clientes. Arquivos múltiplos e cuidadosamente separados permitem 
inúmeras aplicações e suportam um futuro crescimento.
O Cartão Implantável iCLASS inclui uma tecnologia de cartão inteligente sem contato de leitura/ gravação de 13,56 
MHz iCLASS com a capacidade de adicionar um chip inteligente implantável de sua escolha juntamente com uma tarja 
magnética, código de barras e recursos contra falsificação que incluem um layout especial ou identificação por foto 
diretamente na credencial. O Cartão Implantável iCLASS agora pode ser utilizado para diversas aplicações, incluindo 
controle de acesso, segurança de registro em rede, identificação de veículos, vendas sem dinheiro, ponto eletrônico e 
verificação biométrica.  Agora você pode tirar total vantagem das capacidades de controle de acesso do iCLASS com 
uma infinidade de aplicações de software de chip inteligente. O Cartão Implantável iCLASS atende às normas restritas 
ISO de espessura para uso com impressoras de imagem direta e de transferência térmica.

Características:
w A tecnologia de cartão inteligente sem contato de leitura/gravação de 13,56 MHz proporciona alta velocidade e 

comunicações confiáveis com integridade elevada de dados.
w A tecnologia iCLASS garante um alto nível de segurança com autenticação mútua, transferência de dados 

criptografados e códigos diversificados de 64-bit para recursos de leitura/gravação.
w Qualquer formato HID existente pode ser programado em fábrica ou em campo dentro da área de aplicação de 

controle de acesso seguro da HID.
w Disponível nas configurações de 2k bit (256 Byte) ou 16k bit (2k Byte)
w Desenvolvido de modo a ser implantado com um módulo de chip inteligente com contato de sua escolha.
w Um único cartão de multi-tecnologia pode ser utilizado para inúmeras aplicações.
w Aceita a adição de tarja magnética, código de barras, recurso de anti-falsificação ou identificação por foto.
 
Todas as credenciais iCLASS de 2k bit (256 Byte) possuem os seguintes recursos:
w Disponíveis somente em duas configurações de área de aplicação.
w Fornecem uma área de aplicação de controle de acesso padrão da HID e uma outra área de aplicação para 

personalização do usuário.
w Atendem à norma ISO 15693 para comunicações sem contato.
w Oferecem uma alternativa de custo efetivo para intensificar a segurança da sua instalação de controle de acesso.

Todas as credenciais iCLASS de 16k bit (2k Byte) possuem os seguintes recursos:
w Memória suficiente de leitura/gravação para armazenar vários modelos biométricos.
w Disponíveis em duas ou dezesseis configurações de área de aplicação.
w Arquivos múltiplos e cuidadosamente separados permitem inúmeras aplicações, incluindo o controle de acesso 

padrão da HID, e suportam um futuro crescimento.
w Atendem às normas ISO 15693 e 14443B2 para comunicações sem contato.

ACCESS flexibility.

Cartão iCLASS
® Implantável

Cartões Inteligentes Sem Contato de Multi-tecnologia para uso com Módulos de Chip 
Inteligente com Contacto.
PVC Cards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Composite PVC/PET cards 2110, 2111, 2112, 
           2113, 2114

13.56 MHz Contactless



iCLASS® foi especificamente desenvolvido para tornar o controle de 
acesso mais poderoso, mais versátil e mais seguro. Toda a transmissão 
de dados de rádio freqüência entre o cartão e a leitora é criptogra-
fada por meio de um algoritmo seguro. Ao utilizar técnicas industriais 
de criptografia padrão, o iCLASS reduz o risco de dados comprometidos 
ou cartões duplicados. Para uma segurança ainda mais elevada, os 
dados do cartão também podem ser protegidos com criptografia 
DES ou DES tripla. As áreas de aplicação múltiplas e cuidadosamente 
separadas são protegidas por códigos de leitura/gravação diversificados 
de 64-bit que permitem aplicações complexas e proporcionam uma 
expansão futura.

Mecanismos de segurança, como autenticação mútua e criptografia, 
são eficientemente combinados a um processamento rápido e à 
comunicação de dados, resultando em tempos de transação inferiores 
a 100 mili-segundos para uma transação comum de venda eletrônica 
segura.

Oferece um alcance de leitura extremamente consistente. Não é 
afetada pela blindagem da estrutura ou por condições ambientais 
variáveis.

Pode ser carregado com cartões de crédito em uma carteira ou 
bolsa. Utilize com um cordão e um prendedor como um crachá de 
identificação com foto.

Imprima diretamente no cartão usando uma impressora de imagem 
direta ou de transferência térmica. Aplique uma punção para slot 
vertical para facilitar o uso.

O design passivo e sem bateria permite uma estimativa mínima de 
100.000 leituras.

Forte, flexível e resistente a rachaduras e quebras.

• Tarja magnética
• Numeração externa do cartão  (gravação a jato de tinta ou a laser)
• Punção para slot vertical
• Layout especial (texto ou gráficos) Observação: gráficos especiais 

podem aumentar a espessura total do cartão.
• Módulo do Chip Inteligente com Contato O cartão Implantável 

iCLASS pode ser adquirido:
• Pronto para ser implantado com um módulo de chip inteligente 

com contato de sua escolha.
• Com o módulo de chip inteligente com contato já implantado.

Observação: o requisito de memória do módulo de chip 
inteligente com contato depende do sistema operacional e da 
aplicação escolhida. Entre em contato com o representante da HID 
para obter informações sobre os módulos que correspondem à sua 
aplicação.
(Consulte o “Guia para Pedidos” para obter uma descrição das 
opções e os números de peças associados).

Garantia vitalícia. Consulte a apólice de garantia para obter detalhes.

• 2010 para cartão de 2k bit (256 Byte) com 2 áreas de aplicação
• 2011 para cartão de 16k bit (2k Byte) com 2 áreas de aplicação
• 2012 para cartão de 16k bit (2k Byte) com 16 áreas de aplicação

Cartão Inteligente Sem Contato de 13,56 MHz com Módulo 
Opcional de Chip Inteligente com Contato

Recursos

Alcance máximo típico*
R10 2 - 3”
R30/RW300 2,0 - 3,5”
R40/RW400 2,5 - 4,5”
RK40/RWK400 1,0” - 3,0 - 4,0”
* Dependente das condições de instalação.

Dimensões
2,127" x 3,375" x 0,033" máx. (5,40 x 8,57 x 0,084 cm)

Peso
0,20 oz. (5,7g)

Estrutura do Cartão
Fino, laminado flexível de PVC.

Temperatura Operacional
-40° a 158° F (-40° a 70° C)

Umidade Operacional
5 - 95%, sem condensação

Freqüência Operacional
13,56 MHz

Interface de RF
Conforme sugerido pela ISO/IEC:
15693 - leitura/gravação
14443B - leitura/gravação (somente 16k)

Tempo de Transação
geralmente < 100 ms

Taxa de Bauds
modo 14443 B2 - 212 kbps
modo 1444B - 106 kbps
15693 leitura/gravação - 26 kbps

Tipo de Memória
EEPROM, leitura/gravação

Memória de Multi-aplicação
Cartão de 2k bit (256 Byte) - 2 áreas de aplicação
Cartão de 16k bit (2k Byte) - 2 ou 16 áreas de 
aplicação

Capacidade de Gravação
Mínimo de 100.000 ciclos

Retenção de Dados
10 anos

Especificações sujeitas a alterações sem notificação prévia.

Especificações

Funcionalidade de 
Leitura/Gravação 

para Aplicações de 
Memória 

Multifuncionais
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