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Conversor de sinal RFID 
para BLE



O AirPatch permite a comunicação 
entre leitores de cartão e cartões de acesso móvel, 
traduzindo os sinais Bluetooth para o sinal do 
cartão RFID. Compatível com Android e 
iOS Mobile Access Cards.

Traduz BLE para sinal RF

O AirPatch funciona sem bateria,
captando energia de sinais de campo RF
transmitidos do leitor de cartão

Carrega sem bateria

AirPatch
Conversor de sinal RFID 
para BLE
O AirPatch é um dispositivo que se conecta aos leitores 
de cartões RFID para torná-los compatíveis com o 
aplicativo Mobile Access, possibilitando que os usuários 
realizem a autenticação através do seu smartphone.

Pode ser utilizado em qualquer terminal que esteja 
sendo controlado e possua um leitor de 13,56 Mhz, 
como por exemplo: portas, catracas, terminais de 
impressão ou de validação de identidade.

Expecificações
Potência: Captação de energia do leitor de cartões. 

equer um mínimo depotência de saída de 
2mW desde o leitor RF.

Medidas: 32 x 33,5 x 5,7 mm

Peso: 13 gramas

Comunicação 
wireless: 

BLE (Bluetooth Low Energy) 4.0

Emulação cartão: 13,56 MHz CSN (NFC Smart Card) 
(*NFC Smart Card requer personalização)

Compatibilidade 
aplicativo: 

Cartões de acesso móvel Android e IOS;

Proteção: IP65.

Fácil Instalação 

1 - Coloque o AirPatch 
sob o dispositivo leitor;

4 - Quando a luz alterar da 
cor vermelho para verde, 
significa que você encontrou 
o local ideal para a disposição 
do AirPatch;

5 - Remova a película de proteção 
que fica atrás do produto e cole 
o dispositivo no local sinalizado 
pela luz verde;

6 - Assim que fixado 
o produto já estará pronto 
para ser utilizado.

7 - Tenha sua credencial ativa em seu smartphone

2 - Mova-o sob o leitor até encontrar 
o melhor posicionamento de acordo 
com o sinal emitido pela luz;

3 - Gire caso necessário;
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