BIOPAD-M

Leitor biométrico
BIOPAD-M é um leitor biométrico
Wiegand para aplicação de controlo de
acessos com teclas retro iluminadas e
saída programável Wiegand. Armazena
até 9500 impressões digitais, saída
Wiegand programável (8 a 128 bites) o
código PIN é selecionável. A
autoproteção do interruptor pode
disparar o sistema de alarme se uma
tentativa é feita para abrir ou remover a
unidade da parede.

Características

INTERNAL AND EXTERNAL USE

Leitor de impressão digital de montagem em
superfície com teclado integrado
Autenticação: Impressão digital, código PIN ou
ambos
Capacidade de armazenagem para 9500 leituras
Teclado assume código de 1 a 8 dígitos
Reconhecimento e correspondência de tempo - 1
segundo
Cobertura em aço para proteger o teclado das
intempéries
LED verde e vermelho para controlo externo
Configuração do sistema e novos utilizadores
através do PC, no local ou de forma remota
Protocolo Wiegand (1 a 128 bits), compatível com
Wiegand interface (através do PC)
Retro iluminação ON/OFF
Software Bio manager disponível para a utilização
de terceiros
As impressões digitais ficam armazenadas no
leitor e a copia fica guardada no software do PC
Compatibilidade com painéis de controlo XPR
EWS - YES SC 24000, EX8 - NO
Fonte de energia 12Vdc
Consumo: 130 mA (Max)
Classificação IP 65
Temperatura de operação - 15ºC a +50ºC

Controle externo e
acesso negado
Modo inativo
Controle externo e
acesso aceite

ATPD-MINI

Cobertura de proteção
obrigatória fornecida
com leitor para uso
externo.
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Controlador de terceiros

Software Bio manager
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Converter
Convertisseur

SWindows based PC Software
Free Fingerprint Management Software
for XPR Biometric Readers
(selectable)
(sélectionnable)

(sélectionnable)
(selectable)

BIOE

Lecteur d’empreintes
de table
Desktop
Fingerprint Reader
(optionnel)
(optional)

BIOPAD-M

BIOPAD-M

Inscrição pode ser feita a partir de qualquer leitor
biométrico na rede ou por BIOE - unidade de inscrição
USB para desktop.
Os modelos de dedo podem ser enviados para todos os
leitores da rede. Diferente usuários podem ser enviados
para diferentes leitores de impressões digitais.

EWS controlador

BIOC

Rs485

Rs485

Rs485

BIOE
Desktop Fingerpint Reader
(optional)

BIOC

BIOPAD-M

BIOC

PROS CS Software

- Software cliente-servidor múltiplos utilizadores podem
aceder á base de dados do servidor.
- Controlo E gerência da instalação programando a interface
através do Windows para um usuário próximo.
- Numero ilimitado de usuários.
- Numero ilimitado dos níveis de acesso.
- Ativação do Relé remotos
- 24 fusos horários / 32 feriados
- Visualização de registos
- Relatórios personalizados com filtro para: tempo, usuários,
departamento, leitor ou porta.
- Software gratuito para 1 PC.
- Tempo E frequência.
- Modo de entrada: cartão, impressão digital, código PIN,
cartão + código PIN, cartão + impressão digital, ID + código
PIN.
- Envia relatórios por e-mail.
- Alarme de incêndio, envia impressão de evacuação
- Acesso MS ou SQL
- Compatível com Windows 8, 7, Vista, 2008 e 2003
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