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SmartKing™ Fingerprint with cardreader
33 mm

44.13 mm

ORDER IN

F007-II: Met

115 mm

70.00 mm

RELATED

F007EM-II: F

SF-01: Finge

70 mm

“All models, types, values, rates, dimensions, a.s.o. are subject to change, without notice”

TECHNISCHE KENMERKEN

• Voeding: 12VDC ±10%
• Kaarttype: 125 KHz EM
• Maximum aantal gebruikers Kaart: 2.000
• Maximum aantal gebruikers Vingerafdruk: 1.000
• Manager Kaarten: 2
• Verbruik in Stand-By: ≤ 20mA
• Verbruik in Werking: ≤ 80mA
• Vingerafdruk inputtijd: <1s
• Identificatietijd: <1s
• FAR: <0,0001%
• FRR: <0,1%
• Leesafstand Kaart: 2 - 6 cm
• Leestijd: ≤0.1s
• Deur Open Tijd: 0-99 s
• Anti-Statische Interferentie: 15KV
• Werkingstemperatuur: -20°C~60°C
• Vochtigheidsgraad : 20-95%
• Afmetingen: 115 mm x 70 mm x 33 mm (L x B x H)

Meer info of offerte? ga naar www.smartking.be
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SmartKing™

KENMERKEN
• Metalen structuur, anti-vandaal, simpel & veilig design .
• Ondersteund Vingerafdrukken & EM Kaarten
• Door het gebruik van de zwarte achtergrond-techniek, maakt dit het mogelijk om in alle omstandigheden
de vingerafdruk optimaal te herkennen. Zowel nat of droog als in verschillende lichtomstandigheden.
• Mogelijk om vingerafdrukken toe te voegen of te verwijderen door de masterfinger of managerkaart te gebruiken.
• Meegeleverde infrarood afstandsbediening maakt programmatie van het toestel mogelijk.
• Anti-magnetisch, voorkomt ongeauthorisieerde openingen door magnetische kracht.
• Ingebouwde Passieve Infrarood Technologie (PIR) om toestel uit standby te halen indien persoon ervoor staat.
• Wiegand 26 ingang & uitgang.
• Ondersteund saswerking, onderling verbinden, deur op een kier, geforceerde deuren, monitor en veilige mode.

BESTELINFORMATIE

“All models, types, values, rates, dimensions, a.s.o. are subject to change, without notice”

• PA240401 : Vingerafdruk Toegangscontrolesysteem met ingebouwde kaartlezer.

Meer info of offerte? ga naar www.smartking.be
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