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MAGIC PASS 22000 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ

Zemx 950 parmak izi sensörü ile parmak okuma hızı ve kalitesini en üst seviyede kullanmaya olanak sağlar.
WI-FI özelliği olan bu ürün kablo karmaşıklığını ortadan kaldırır. 4.3 inç geniş TFT ekran üzerinden işlemleri kolayca yapabilir, kişilerin isim bilgilerini yazabilir ve menüsünde işlemleri kolayca yapılmasına olanak sağlar. Cihaz ekranındaki görsel
Türkçe uyarı sistemi hem yazılı hemde sesli olarak ikaz sağlar. Cihazın üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü kamera geçiş
yapan kişileri fotoğraflayarak usb ile bilgisayar ortamına aktarmasını sağlar.
Kablosuz ağlara bağlanabilme, TCP/IP ile kablolu bağlanma özelliğine sahiptir. Port yönlendirme özelliği sayesinde dünyanın
her yerinden anında erişim ve data akışı sağlayabilir. Usb özelliği sayesinde üzerindeki hareketleri usb ile çekebilir veya
yazılıma aktarabilir. Kayıtlı olan personelleri alıp bir başka cihaza direkt olarak aktarım sağlayabilir.
Cihazdaki cloud özelliği sayesinde bulut sistemli yazılımlara direkt olarak bağlanarak server’a anlık olarak data akışı sağlar.
Üzerindeki dahili role sayesinde turnike, bariyer, kapı açtırabilir. Windows tabanlı PDKS, Access Yemekhane yazılımlarıyla
çalışabildiği gibi, WEBPDKS sistemiyle de kullanıma uygundur. Üzerinde bulunan dahili batarya ile elektrik kesintilerinde dahi
aksamadan geçişleri ve veri akışı sağlayabilir.
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Dikkat Çeken Özellikler
Kart taşıma ve şifre hatırlama
sorununu ortadan kaldırır. Sizi
tanımlayacak kimliğiniz parmak
izinizde. Yinede istenirse kart ve
şifre ile de geçiş yapılabilir .

0.2 Saniyenin altında parmak izini
tanıyarak kullanıcının hızlı geçiş
yapmasını sağlar

Kartlı geçiş sistemlerinde bir
personelin birden çok kişinin
kartını okutma dayanışması sık
görülür. parmak izi tanıma sistemi
bu açıdan da %100 güvenlidir.

Haberleşme
olarak
Kablosuz
(WI-FI), LAN, USB bağlantı türlerini
desteklemektedir.

Yüksek tarama ve tanıma güvenliği sayesinde % 100 hatasız
eşleştirme yapabilmektedir.

Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama
yetkilendirmesi
yaparak
professional access kontrol sağlar.

4.3 inçlik kapasitif dokunmatik
ekran, 100.000 gerçek canlı renge
sahiptir.

Tanımlanmış parmak izi ve kart ID’
lerini aynı anda birden fazla cihaza
gönderebildiği için kullanılan diğer
cihazlara tek tek tanımlama
yaplmasını ortadan kaldırır.

Ön yüzündeki butona bağlanan zil
ve melodileri çaldırarak içeridekileri
uyarabilir.

Üzerinde bulunan 300.000 Pixel HD
kamerası sayesinde kimlik doğrulamasını daha güvenli bir hale getirir.

Cloud özelliği sayesinde okutulan
yüz yada parmak izini uzak noktadaki server data base’ine online
olarak anında yazabilir.

Dahili Rölesi ile kapı, turnike,
bariyer yahut diğer elektronik
cihazlara tetik vererek onları
kumanda edebilir.

Akıllı öğrenme özelliği ile parmak
izinin her dokunuşunda daha derin
tarama yaparak kaydeder. Böylece
bir sonraki parmak izi dokunuşunu
daha rahat tanıyarak kendini
geliştirir

Kendi üzerinde dahili bataryaya
(UPS)
sahip
olup
elektrik
kesintilerinden
etkilenmeden
çalışır.
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Teknik Özellikler
Ekranı

4.3 TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran.

Şifre Kapasitesi

30.000

Kart Kapasitesi

30.000

Kullanıcı Kapasitesi

30.000

Log Kapasitesi

200.000

Kamera

300.000 piksel HD kalite.

WI-FI Özelliği

WI-FI bağlantı ile kablosuz ağlara bağlanabilir.

Kart Türleri

125 kHz EM Proximity kart.

Geçiş Şekilleri

Parmak İzi, Kart, Şifre

Hatalı Kabul Etmesi

<0.0001%

Hatalı Red Etmesi

<0.0001%

Çalışma Işığı

0-10000LUX

Bağlantı Şekli

WI-FI, TCP/IP, USB host, USB Slave, Tetik rölesi

Access Özellikleri

255 adet time zone gurubu, her zone içerisindede 6 adet saat tanımı vardır

Sesli Komut

16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar

Dili

Türkçe ve İngilizce.

Dahili Batarya

Dahili bataryası ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.

Çalışma Voltajı

DC 12V / 2A çalışma voltajına sahiptir.

Çalışma Sıcaklıkları

0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.

Çalışma Nem Değeri

%20 ile %80 nemli alanlar.

Ölçüleri

190 x 130 x 45

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme
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RS485

MP 22000 ID
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PARİS

Kapı
Sensörü

Çıkış
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