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Urządzenie

oraz Silca

Transponder

Program

Fast Copy Plus  - maszyna z oferty Silca, to kompletne              
rozwiązanie, dokładne, proste w obsłudze i niezawodne.

 Fast Copy Plus jest unikalnym urządzeniem odczytującym i
kopiującym dane jako samodzielne urządzenie z transponderów: Philips®

Crypto ID40, ID41, ID42, ID4W and ID45, Philips® 
Crypto II ID46, Texas® Crypto ID4D, Texas® Crypto II ID6F, Texas®

Crypto III ID6A, Texas® fixed code ID4C, and Temic®, Philips®
i Megamos.

 Fast Copy Plus sprawdza czy klucz jest wyposażony w transponder i
wyświetla informacje na jego temat

 Może zapisać nieograniczoną liczbę kodów transponderów w
połączeniu z komputerem personalnym i Silca Transponder Program

 Fast Copy Plus może być zasilany w pojeździe, z gniazda zapalniczki
dołączonym do zestawu kablem

 Fast Copy Plus jest prosty i intuicyjny w użyciu, posiada tylko dwa
przyciski

Fast Copy Plus

®



Wykrywa obecność transpodera w 
kluczu, identyfikuje jego typ i pokazuje 
o nim informację na wyświetlaczu.

Odczytuje i pokazuje (na wbudowanym w Fast
Copy Plus wyświetlaczu) alfanumeryczne kody 
transpondera. Może również określić typy
transponderów kryptograficznych.

Potrafi szybko skopiować i zapisać, stałe kody
transponderów  Texas® Crypto, Philips® Crypto
I (ID40, ID41, ID42, ID4W) i Philips®

Crypto II.
Fast Copy Plus jest bardzo intuicyjny w
użytkowaniu.

Dla transponderów Philips® Crypto II (ID46
Solution): gromadzi dane na temat klucza w
połączeniu z urządzeniem Silca SNOOP. W
efekcie cała operacja jest prosta, wszystko to 
dla ułatwienia codziennej pracy.

W połączeniu z komputerem osobistym i
programem Silca Transponder urządzenie
może zarchiwizować dowolną ilość kodów
transponderów.

Fast Copy Plus 
zaprojektowany              
i wyprodukowany
zgodnie z europejskimi
normami CE  

Mobilny: Może być
zasilany przez złącze
zapalniczki 12V w
samochodzie.

Antena: Mocna, 
przeznaczona do 
odczytu wszystkich
typów
transponerów.

Klawiatura:   Pozwala użytkownikowi na
szybką i intuicyjną interakcję z urządzeniem.

Wyświetlacz: 
Ciekłokrystaliczny z
podświetleniem,
gwarantuje doskonałą
widoczność w każdych
warunkach.

Identyfikacja transpodera

Odczyt transpodera

Kopia i zapis danych

Kompletne rozwiązanie
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Fast Copy Plus

Dane techniczne
Zasilanie:
•  15V - 10W
• Uniwersalny zasilacz: 240 V - 
50/60 Hz - 15 V

Częstotliwość anteny: 125 KHz

Wymiary: 
Długość 245 mm - Szerokość 160 mm - Wysokość 80 mm

Waga: Kg 0,6

Główne zalety

Identyfikacja transpondera

Odczyt danych z transpondera

Philips®, Megamos®, Temic® zmienny kod 
transpondera, kopiowany używając transpondera T5

Texas® zmienny kod oraz crypto kopiowane na 
główkę elektroniczną Silca MH

Philips® Crypto I genaracji transpondery kopiowane 
na Silca T10, T25, T28

Philips® Crypto II generacji kopiowane na główkę 
elektroniczną Silca MH

Archiwizacja dowolnej ilości kodów przy użyciu      
komputera i programu Silca Transponder Program

Najważniejsze operacje mogą wykonane zostać         
mobilnie (urządzenie jest zasilane gniazdem zapalniczki)

Pamięć urządzenia można zwiększyć dzięki wyjściom
USB albo RS232 (Serial Port)
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