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1.  Inledning 

RFID (Radio Frequency Identification) är en fjärravläsningsteknik där objektet som ska kännas igen 
kan identifieras utan direkt kontakt eller visuell referens. RFID-identifieringslösningarna förbättrar 
säkerheten och samlar in exakta uppgifter om rörelser för personer, fordon eller varor. RFID-
utrustning är hållbar och kostnadseffektiv i drift.  

I ett RFID-system ingår taggar samt läsare som läser informationen från taggen och skickar den till 
systemet, samt ett system som styr läsarna och innehåller en databas. Olika RFID-tekniker skiljer sig 
från varandra när det gäller informationshanteringskapacitet och säkerhetsegenskaper. Även RFID-
utrustningen skiljer sig mycket när det gäller till exempel användningsområde, anslutningar och 
andra tekniska egenskaper samt hållbarhet. RFID-utrustning väljs efter den fysiska installationsmiljön 
och applikationens tekniska krav.    

Nedan presenteras olika faktorer som påverkar valet av RFID-läsare. Det viktigaste är att tänka på vad 
läsaren ska klara av att göra i systemet och i vilken slags miljö den installeras.  

Vi presenterar också Idesco-läsarnas egenskaper och berättar varför Idesco-läsare skulle kunna vara 
ett bra val för ditt identifieringssystem.    

 

RFID-läsare och taggar 
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2. Installationsmiljön ställer krav 

Det finns RFID-identifieringssystem i alla slags miljöer från kontorsbyggnader till utomhusområden 
och industriella miljöer där utrustningen ska tåla höga eller låga temperaturer, direkt solljus, fukt, 
smuts, kemikalier eller frysning. Olika slags installationsmiljöer kräver läsare med olika egenskaper.  

2.1. Temperatur  
Tillverkare av RFID-läsare garanterar bestämda temperaturområden för sina läsare, inom dessa 
fungerar utrustningen felfritt. Om installationsmiljön är förknippad med höga eller låga temperaturer 
bör du kontrollera med läsarens tillverkare vad utrustningen klarar. De flesta Idesco-läsare fungerar 
helt tillförlitligt i temperaturer mellan -40 och +65 grader. De temperaturintervall vi anger har 
verifierats genom tester.   

2.2. Slag, skadegörelse och slitage 
I vissa objekt har läsarna större risk att bli utsatta för skadegörelse. Läsaren kan också vara utsatt för 
stötar där den är monterad. Läsarhöljena Idesco Quattro N, Basic och Slim hör till de två högsta 
slagtålighetsklasserna i skyddsstandarden SFS-EN 62262. Slim- och Quattro N-höljena hör till 
slagtålighetsklass IK-09 och motstår 10 joules slag. Basic och Quattro N Pin motstår 20 joules slag i 
den högsta slagtålighetsklassen IK-10.  

Elektroniken i Idesco-läsarna är skyddad ingjuten i epoxi som skyddar den mot slag och annan yttre 
påverkan såsom fukt. Ett plasthölje med en hård epoxifyllning kan vara mycket tåligare än ett ihåligt 
metallhölje.  

 

 

Epoxifyllning inuti läsaren 

 

 Knappsatsens hållbarhet 
Smuts eller is som samlas mellan rörliga tangenter i läsare med knappsats kan försämra tangenternas 
funktion. Rörliga tangenter kan också lossna eller gå sönder. Idescos sortiment inkluderar läsare som 
helt saknar rörliga delar. Elektroniken som registrerar tangenttryckningar på läsarens yta är skyddad 
under läsarens hölje.  
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Knappsats utan rörliga tangenter 

 Sabotagelarm 
En läsare med sabotagelarmfunktion skickar en automatisk larmsignal till systemet om man med våld 
försöker lossa den från monteringsplatsen.    

 

2.3. Fukt, damm och kemikalier 
RFID-läsare klarar i allmänhet mycket svåra miljöer. Läsarens IP-klass anger hur väl den motstår fukt 
eller damm till exempel utomhus. De flesta av Idescos läsare hör till skyddsklass IP67 så de fungerar 
under alla förhållanden och klarar till och med nedsänkning i vatten.  

 

 

IP-skyddsklassen, temperaturområden och slagtålighetsklassen som tillverkaren av RFID-läsaren uppger talar 
om i vilken miljö läsaren kan monteras.   
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2.4. Metallytor 
Metallytor i installationsmiljön kan störa läsarens funktion, eftersom de kan förvränga läsområdet 
genom att reflektera den signal som läsaren sänder ut i en felaktig riktning. Alla Idescos 
smartcardläsare kan också monteras på en metallyta, men läsavståndet kan i det fallet bli kortare än 
normalt.   

För att lösa problemet har Idesco utvecklat monteringsplattor som monteras bakom läsare som ska 
monteras på en metallyta. De lyfter upp läsaren något från metallytan och minskar den störning ytan 
orsakar.   

Vi erbjuder också skyddsplåtar av metall som skyddar läsarens funktion i det fall det finns en andra 
läsare på andra sidan av väggen. Läsare som befinner sig för nära varandra kan störa varandras 
funktion, men en skyddsplåt av metall löser detta.    

 

 

Monteringsplåtarnas funktion 

 

2.5. Monteringsmöjligheter   
Installationsplatsen kan ibland ställa precisa gränser för läsarens yttermått. Idesco har olika slags 
läsarhöljen för olika installationer. Slim-läsarhöljet är dimensionerat för en smal dörrpost av 
standardstorlek. Quattro-läsarna är konstruerade så att de kan monteras på platsen för en eldosa av 
standardstorlek. Därigenom kan man i installationen utnyttja färdiga eldosor där elkabeln redan är 
dragen.    
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Om Idescos läsare monteras i stället för äldre läsare av större storlek, kan den tidigare läsarens 
skruvhål döljas med Idescos monteringsplatta. Med hjälp av monteringsplattor blir resultatet snyggt 
och monteringen går lätt.  

Idescos läsarmodell 8 CD 2.0 A monteras med en adapterplatta. Genom att använda en adapterplatta 
kan monteringen göras i två steg där det senare kan utföras av vem som helst. Efter kabeldragningen 
monteras en monteringsplatta där läsaren ska sitta och där läsaren senare kan klickas fast. 
Monteringen avslutas med två skruvar.  

Idescos läsare kan också fås utan läsarkåpa som separata läsarmoduler som kan monteras i era egna 
enheter.  

 

 

Monterings- och skyddsplåtar 

 

2.6. Trådlös installation  
Dataöverföringen mellan RFID-läsare och systemets styrenhet kan också ske trådlöst. Trådlös 
dataöverföring gör nya tillämpningar möjliga för RFID. Ett trådlöst fjärravläsningssystem kan 
realiseras också på ställen där installation av kablar skulle vara alltför tidsödande eller kostsamt. Tack 
vare trådlös teknik är installationen av avläsningssystemet snabb, enkel och kostnadseffektiv. Med 
trådlösa lösningar kan man enkelt utöka ett befintligt trådbundet system eller realisera ett helt nytt 
system, till och med tillfälliga och flyttbara avläsningssystem.   

En RFID-läsare försedd med GPRS-anslutning överför information genom GPRS som är tillgänglig i 
stort sett överallt. I det fallet kan läsaren vara placerad även mycket långt från systemets styrenhet. 
Vissa inställningar i Idescos GPRS-läsare kan också fjärrstyras med sms.  

2.7. Läsarens utseende 
En läsare som passar lokalernas inredning kan vara en viktig faktor för att skapa ett gott 
helhetsintryck. Alla Idescos kortläsare är snygga och lämpar sig även för krävande miljöer. Idesco 
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erbjuder också en blank läsare med glasyta samt höljen i trä och sten. Skyddsklassen för läsaren i trä 
är IP60 så den bör endast monteras inomhus.   

 

3. Krav som tillämpningen ställer  

Tillämpningens funktion ställer krav på läsarens egenskaper. Systemets användningsändamål och 
dataöverföringen mellan systemet och läsaren bestämmer läsarens tekniska egenskaper. Egenskaper 
hos läsaren som är viktiga för systemets funktion är till exempel läsavstånd och anslutningar till 
systemet. Dessutom bör man beakta läsarens uppdateringsmöjligheter och säkerhet. Även dessa 
påverkar systemets funktion.    

3.1. Läsavstånd - vad som ska avläsas 
Läsavstånden för RFID-läsare som arbetar på frekvensen 125 kHz och 13,56 MHz är högst några 
centimeter. UHF-läsarna (Ultra High Frequency) har längre läsavstånd, upp till tiotals meter beroende 
på om aktiv eller passiv UHF-teknik används.   

 Passerkontroll 
För personidentifiering används oftast 125 kHz och 13,56 MHz teknik. Ovan nämnda tekniker skiljer 
sig från varandra när det gäller dataöverföringshastighet och datalagringskapacitet. Så kallad Prox-
teknik som fungerar med 125 kHz frekvens baseras på läsning av taggens unika serienummer (UID). 
Den större kapaciteten vid 13,56 MHz möjliggör bättre säkerhetsegenskaper och multitillämpningar 
som vi återkommer till.   

Även UHF-tekniken lämpar sig för personidentifiering om det krävs längre läsavstånd. En UHF-läsare 
läser taggen i personens kläder eller halsband på längre avstånd utan att taggen behöver föras nära 
läsaren. UHF-tekniken används speciellt i personidentifieringstillämpningar där det är mycket rörelser 
genom passerkontrollpunkten.   

Framförallt i kontorslokaler vill man ofta ha små kortläsare. Det finns också mindre, speciellt för 
personidentifiering avsedda UHF-läsare. Deras läsavstånd är mindre än hos större UHF-läsare 
eftersom det i de större läsarna finns plats för en större och effektivare läsantenn. Idescos EPC Slim är 
en liten passerkontrolläsare baserad på UHF-teknik, lämpad för personidentifiering och med ett 
läsavstånd på upp till fyra meter. 
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Passerkontroll  

 Fordonsidentifiering och logistik 
För fordonsidentifiering och i många logistiktillämpningar används UHF-teknik på grund av de längre 
läsavstånden. I logistiktillämpningar används också lägre frekvenser när ett kortare läsavstånd räcker, 
till exempel vid tillämpningar med varumärkning.   

I fordonsidentifieringstillämpningar är det viktigt att avläsa rörliga fordon som kommer från olika håll. 
Optimal placering av läsare och taggar i förhållande till varandra är viktigt i det fallet. Läsare och 
taggar ska riktas så att deras strålningsbilder möts på ett optimalt sätt.  

UHF-taggar väljs efter den yta de ska monteras på. För metallytor och vindrutor finns det till exempel 
egna taggar som bara fungerar korrekt på de ytor de är avsedda för.  

3.1.2.1. Praktiska egenskaper hos UHF-läsare  
Egenskapen Anti-collision innebär att UHF-läsaren kan avläsa flera taggar inom läsområdet samtidigt. 
Egenskapen är till nytta i tillämpningar där mycket trafik passerar genom avläsningspunkten.   

Egenskapen att bestämma taggens rörelseriktning kan utnyttjas i zonövervakningstillämpningar där 
man räknar hur många taggar som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.  

En extern antenn ansluten till läsaren kan ge besparingar eftersom den kan ersätta en andra UHF-
läsare. En extern antenn fungerar likartat som en självständig läsare och följer till exempel trafiken på 
det motsatta körfältet under det att den egentliga läsaren följer det andra körfältet.   

Med hjälp av läsarens inställbara sändareffekt kan också läsområdets storlek ställas in. Läsområdet 
kan ställas in för att precis passa varje tillämpning och hindra läsaren från att läsa taggar på alltför 
stort avstånd, till exempel från fordon som rör sig på intilliggande körfält.  

I tillämpningen kan man också förena fordonsidentifiering, passerkontroll och betalning varvid alla 
dessa hanteras med en tagg. Samma kort fungerar som tagg när man kör in till parkeringsområdet, 
som passerkort till arbetsplatsen och vid betalning i lunchmatsalen.  
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Idescos UHF EPC-läsare har ovan nämnda egenskaper. Dessutom är Idescos UHF EPC-läsare kraftigt 
byggda och hållbara, fungerar felfritt i höga och låga temperaturer samt har hög IP-klass IP67.  

 

 

Fordonsidentifiering 

 

3.1.2.2. Aktiv eller passiv teknik 
Långa läsavstånd realiseras med lösningar baserade på aktiv eller passiv UHF-teknik. Läsavstånd över 
15 meter uppnås med aktiv UHF-teknik. Aktiva taggar inkluderar en intern strömkälla som förstärker 
den signal som taggen skickar tillbaka till läsaren. Passiva UHF-taggar kräver ingen strömkälla för att 
fungera eftersom de får den energi som krävs för att skicka en signal från läsaren. Strömkällan i aktiva 
taggar ökar deras pris och driftskostnader, eftersom batterierna i taggarna oftast inte ens kan bytas. 
Om 10–15 meters läsavstånd räcker är den passiva UHF-tekniken ett billigare och mera tillförlitligt 
alternativ. 

3.2. Identifiering 
Det finns olika alternativ för identifiering. För identifiering kan man kräva såväl tagg som pinkod eller 
bara den ena. Man kan också bestämma att under en viss del av dagen går det att identifiera sig med 
bara tagg men under övriga tider av dygnet krävs såväl tagg som pinkod.  
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Identifiering 

3.3. Anslutningar 
Kraven på systemets funktion bestämmer hur läsaren ska kommunicera med systemet. Läsarens 
anslutningar samt in- och utgångar möjliggör kommunikationsprotokoll enligt ditt systems krav, 
styrning av läsarna samt dataöverföringen mellan läsarna och systemet.  

3.4. Läsarens interaktivitet 
Ljus- och ljudindikeringen på RFID-läsare kan ställas in efter önskemål. Med ljus av olika färg, 
ljudindikering eller en kombination av dessa kan man till exempel visa att en tagg är godkänd eller 
avvisad. I Idescos sortiment finns också en läsare med display där information kan förmedlas till 
systemets användare även i visuell form.    

 

RFID-läsare med display 
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 Användbarhet 
Man kan även konfigurera vissa egenskaper i RFID-läsarna som förbättrar deras användbarhet i olika 
tillämpningar. Bakgrundsbelysta tangenter i läsaren underlättar användning i mörker. 
Bakgrundsbelysningen kan programmeras till att tändas när en tagg förs in i läsområdet. Den kan 
också vara påslagen kontinuerligt eller under vissa tider på dygnet.  

Idesco har i sitt sortiment också en läsare med knappsats där knapparna trycks något inåt vid tryck så 
att man får en återkoppling om tangenttryckningen.  

 

 

Läsarens tangenter reagerar på tangenttryckningar genom att sjunka ner något. Upphöjningen nedanför 
siffran 5 underlättar användningen av knappsatsen om siffrorna inte syns ordentligt. En vinklad 

bakgrundsplatta lutar läsaren så att den är enklare att använda om läsaren är monterad lägre än normalt.  

  

 Applikationen startas med tagg 
Vissa applikationer startas med en tagg. En läsare med korthållare håller kortet på plats i läsaren 
under den tid applikationen används. Exempel på en sådan tillämpning är styrning av ljuset i 
hotellrum så att ljuset tänds eller kan tändas bara när kortet är i läsaren. En läsare med korthållare 
fungerar också i betalningstillämpningar. Men den kan även användas till övervakning av maskiner 
och fordon där kortet krävs för att starta eller köra maskinen,  vilket även talar om för systemet vem 
användaren är.  
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Desktop-läsare med korthållare.    

 

3.5. Identifieringstillämpning utan kontakt med system 
Standalone-läsare är RFID-läsare som styr till exempel ett lås självständigt utan kontakt med något 
system. Dessutom kan man med standalone-läsare också styra användningen av arbetsmaskiner eller 
fordon så att de kan startas först efter identifiering. Identifiering kan göras med hjälp av bara en tagg, 
bara en pinkod eller båda.   

Idesco erbjuder också utrustningar med knappsats som kan användas utan RFID-läsfunktion. Med 
dem kan man styra dörrlås genom enbart pinkod.  

3.6. Läsare och skrivande läsare 
Skrivande läsare kan ändra informationen i taggen i samband med avläsningen. Skrivande läsare 
används till exempel i betalningstillämpningar där det i taggen har lagrats till exempel ett visst antal 
inträden eller prestationer. I samband med identifieringen läser läsaren summan som finns på kortet 
och skriver sedan en ny summa minskad med betalningen.  

3.7. Arbetstidsuppföljning 
RFID är en bra lösning för tidsregistrering av anställdas arbetstid samt för insamling av information till 
löneadministrationen. Idesco’s Access Touch är en terminal utrustad med touchskärm samt en 
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integrerad RFID-läsare som enkelt kan användas för tidsregistrering. Den samlar sedan in de 
anställdas registrerade arbetstid genom ett grafiskt användargränssnitt vilket underlättar 
administrationen av de anställdas löner. Den anställde kan själv registrera arbetade timmar, 
lunchpauser, övertid m.m. på terminalen. Löneadministrationen får uppgifterna färdigbehandlade 
vilket sparar tid jämfört med manuell registrering.  

Om det på arbetsplatsen finns passerkontroll baserat på RFID, kan taggarna som används också 
utnyttjas för arbetstidsuppföljning under förutsättning att den läsare som ska användas för 
arbetstidsuppföljning är kompatibel med befintliga taggar.   

Med en touchskärmterminal och RFID-taggar kan också lunchen betalas i arbetsplatsens matsal.   

Touchskärmsterminalerna Idesco Access Touch är kompatibla med många olika slags taggar. Till 
Access Touch kan man ansluta alla Idescos läsarmoduler från 125 kHz Prox-teknik till 13,56 MHz 
MIFARE® DESFire-teknik.   

 

 

Terminal för arbetstidsuppföljning 

 

3.8. Säkerhet 
Olika RFID-tekniker skiljer sig från varandra när det gäller säkerhetsegenskaper. För passerkontroll 
används idag allmänt lågfrekvensteknik (125 kHz) och smartkortsteknik på högre frekvens (13,56 
MHz).  

Tillämpningar realiserade med låg läsfrekvens baseras på avläsning av taggens unika serienummer 
UID. I smartkortteknik ryms även annan information i taggens minnessektorer och applikationer, den 
kan dessutom skyddas genom kryptering. MIFARE® DESFire-läsarna har den allra säkraste, i princip 
oknäckbara 128-bitars krypteringen.  

Utöver kryptering av dataöverföringen mellan taggen och läsarna finns det också lösningar som 
krypterar även dataöverföringen mellan läsaren och systemet. Idesco erbjuder sådana lösningar, 
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bland annat AESCO-tekniken som kan installeras i ett färdigt system och där det inte krävs 
förändringar i systemets databas.  

 Pinkod 
En personlig pinkod är ett enkelt sätt att förbättra systemets säkerhet. Som nämndes tidigare i avsnitt 
3.2 kan pinkod begäras alltid eller så kan den krävas bara under vissa tider på dygnet. Om läsarens 
egenskaper tillåter det kan pinkodens längd bestämmas av systemet genom läsarens inställningar.  

 

 

Pinkod 

 

3.9. Uppdateringsmöjlighet, prestanda och utveckling av systemet 
Vissa lästekniker, framförallt MIFARE® DESFire, är mera flexibla när det gäller att utveckla systemet. 
Den nya generationen av MIFARE® DESFire-läsare kan uppdateras till att motsvara ökade krav i 
systemet. Många läsare av den nya generationen är bakåtkompatibla med äldre läsare så att de kan 
läggas till i ett äldre system parallellt med befintliga läsare för att läsa av äldre taggar. När man vill 
uppdatera systemet i sin helhet kan läsarna konfigureras om.  Med uppdateringsbara läsare går det 
att utveckla systemet utan att byta utrustning.  

Utöver tekniken har läsarna också andra konfigurerbara egenskaper. Sådana är till exempel längd på 
pinkod, sabotagelarm och inställningar för ljus- och ljudindikering. Med konfigurerbara egenskaper 
kan läsaren anpassas till många slags system. Förutom läsare av den nya generationen har även 
Idescos UID-läsare många egenskaper som kan anpassas.  

Idescos läsare av den nya generationen kan enkelt uppdateras utan att koppla loss dem från 
systemet, genom att bara visa konfigurationskortet. Även uppdatering till ny teknik kan göras på 
detta sätt.  
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 Skillnader mellan öppna och slutna tekniker 
Öppna lästekniker baseras på allmänna standarder. Det innebär att när man vill utöka ett system 
baserat på en öppen teknik finns kompatibla delar att få från flera olika tillverkare. Slutna tekniker är 
tillverkarnas egna tekniker varvid utrustning måste köpas från samma tillverkare även senare.   

MIFARE® och EPC är tekniker baserade på öppna standarder som används av flera tillverkare. Dessa 
tekniker ger frihet att välja mellan olika tillverkare av utrustning.   

 

3.10. Standarder och tester säkerställer säkerheten för RFID-utrustning 
Tillverkning och funktion för RFID-utrustning regleras av internationell standard. Idescos RFID-
produkter överensstämmer med de standarder som ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute) ställt upp. Dessa standarder säkerställer att utrustningen är säker och inte stör andra 
apparater som arbetar på radiofrekvenser, till exempel radiosändningar eller utrustning som används 
av säkerhetsmyndigheter.  
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