CONTROLADOR
DE ACESSO

ESPECIFICAÇÕES
• Alimentação: 100 a 240Vac, Full-Range,
60HzConsumo: 6W
• Corrente máxima de consumo na entrada (AC):
0,25A
• Dimensões do controle de acessos: Coletor
Inner Acesso com um leitor: Largura: 200 mm x
Altura: 160 mm x Profundidade :85 mm; Coletor
Inner Acesso com dois leitores: Largura: 270mm
x Altura: 160 mm x Profundidade: 85 mm
• Peso: Coletor Inner Acesso: Modelo
Barras: 1,16 kg (sem embalagem), 1,41 kg
(com embalagem), Modelo Prox: 1,16 kg (sem
embalagem), 1,41 kg (com embalagem), Modelo
Bio: 1,21 kg (sem embalagem), 1,46 kg (com
embalagem), Modelo Bio Barras: 1,36 kg (sem
embalagem), 1,61 kg (com embalagem), Modelo
Bio Prox: 1,36 kg (sem embalagem), 1,61 kg (com
embalagem)

COMUNICAÇÃO
Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP).
IP fixo ou DHCP.
Permite comunicação com redes locais

ou remotas.

CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO
Capacidade

máxima de armazenamento:

30.000

registros

Memória

não volátil, para garantir a segurança

dos dados armazenados na memória

Lista para controle de acesso
Até 15.000 usuários, de 4 até 14 dígitos
Até 14.564 usuários, para 15 e 16 dígitos
Até 100 tabelas de horário para controle de
acesso

ESPECIFICAÇÕES DOS COLETORES COM BIOMETRIA
Métodos: Identificação (1:N) e Verificação (1:1).
Leitor ótico para identificação da impressão digital.
Acionamento automático do leitor de impressão digital
quando o dedo é posicionado, sem necessidade de o
usuário pressionar nenhuma tecla.
Trabalha no modo de identificação (1:n), ou seja,
somente a digital ou no modo de verificação 1:1
(teclado + digital ou cartão + digital).
Permite backup das digitais cadastradas no software.
Permite exibição da qualidade da digital.
Autenticação biométrica: Tempos: 1:1 Menos de 1
segundo; 1-N Menos de 2 segundos em média para
cerca de 1.000 usuários cadastrados.
Taxas: FRR: 1/1.000 (taxa de falsa rejeição); FAR:
1/100.000 (taxa de falsa aceitação).
Número de usuários: até 10.000 usuários.
Lista de usuários somente cartão: até 8.000
usuários.

ESPECIFICAÇÕES DOS COLETORES
COM LEITOR DE PROXIMIDADE:
Leitor de
Wiegand.

proximidade

125 KHz, ABA TRACK

ou

ESPECIFICAÇÕES DOS COLETORES
COM LEITOR DE SMARTCARD:
Leitor mifare, 13.56 Mhz, ABA TRACK
Wiegand.

ou

ESPECIFICAÇÕES DOS COLETORES
COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS:
Padrão 2

de

5

intercalado, de

4

até

16

dígitos

com e sem dígitos variáveis.

Padrão 3

de

9,

de

4

até

10

dígitos.

RELÓGIO
Relógio interno com precisão de 1 (um) minuto por
ano.
Mudança automática do horário no início e no fim
do horário de verão.
Possibilidade de ajuste do relógio no próprio
equipamento ou via software.
Bateria interna para manter o relógio atualizado.
Mantém o relógio atualizado mesmo quando o
equipamento está desligado.
Calendário Perpétuo.

TECLADO
Teclado de borracha de silicone alfanumérico
Teclado numérico de funções: permite cadastro
10 funções especiais configuráveis.

de

DISPLAY
Display

de

2

16
brancos,

linhas por

azul e caracteres

colunas com fundo
com backlight,

proporcionando maior nitidez e visualização dos
dígitos e mensagens.

MENSAGEM
Padrão 2

de

5

intercalado, de

4

até

16

dígitos

com e sem dígitos variáveis.

Padrão 3

de

9,

de

4

até

10

dígitos.

LEDS DE SINALIZAÇÃO
Led

vermelho para sinalizar acesso negado e led

verde de acesso liberado na tampa do equipamento.

BOTÃO EXTERNO DE LIBERAÇÃO
Permite

a conexão de um botão externo para

liberação do acesso, para abertura de portas,
cancelas, entre outros dispositivos.

ACIONAMENTO E SENSORES
Possui

dois acionamentos externos para controle

de abertura de uma porta ou indicação de seleção
para revista.

Possui

uma entrada de sensor configurável para

conexão de botão externo para liberação de
acesso ou para uso como sensor de porta em
aplicações online.

Possui

uma segunda entrada de sensor exclusiva

para uso como sensor de porta em aplicações
online.

SIRENE
Podem

ser cadastrados até

acionamento de sirene

100

(sinalização

horários para
de entrada e

saída de turno).

REVISTA
Sinalização

de seleção para revista.

FORMAS DE ENTRADA
Configuração da forma de entrada
usuário: teclado e/ou cartão.

de dados por

