Videx Vingerscanner
Enkel uw digitale vingerafdruk is voldoende om u toegang te verlenen! Geen probleem meer met gestolen sleutels,
verloren badges en vergeten pincodes. De oplossing voor al uw toegangsproblemen dankzij de vingerscanner van
VIDEX!

Tot 3000 geregistreerde personen
•
•
•
•
•

Appartementsdeuren, huisdeuren, garagedeuren, kantoordeuren enz. kunnen vanaf nu eenvoudig uitgerust worden met een
biometrische vingerscanner.
Eenvoudig, betrouwbaar en vlug: bewegen van de vingertop over de scanner is voldoende.
De ACC423 laat toe om de vingerafdruk van maximaal 3000 personen te scannen en vervolgens te coderen en te registreren.
Vervangt uw codes, toegangskaarten, sleutels, badges enz.
Verhoogt de veiligheid: diefstal, verlies of kopiëren van sleutels is uitgesloten.

Eenvoudig te installeren en gebruiken
•
•
•
•
•
•
•

De scanner is uitgerust met een “wrijfsensor”. D.m.v. warmtemeting genereert hij een beeld en heeft dus geen last van vuile vingers.
Voorzien van verlichting voor gebruik in het donker.
Gebruikers zijn eenvoudig toe te voegen en te verwijderen. De programmering gebeurt middels een PC of via de 6 drukknoppen op de
achterzijde van de scanner.
De scanner is beschikbaar als stand alone of met een decoder voor extra veiligheid.
Akoestisch en visueel signaal tijdens de werking.
Database met opslagcapaciteit van 12800 gebeurtenissen. (voorzien van real time klok met back-up batterij)
Speciale software voor vingerafdrukregistratie en databeheer.

Inputs/outputs
•
•
•
•

3 potentiaalvrije relaisuitgangen (C, NC, NO contacten 24 VAC/VDC 3A)
Programmeerbare activeringstijd relais (1 tot 99 sec) of bistabiel.
Seriële communicatiepoorten RS232, RS485 en Wiegand.
3 inputs (actief laag) voor directe relais activering.

Technische specificaties
Spanning:
Temperatuurbereik:
Aantal registreerbare gebruikers ACC421:
ACC423:
Sensor type:
Sensor resolutie:
Herkenningstijd:

12/24 VAC/VDC
-10°C tot 60°C
950
3000 (tot 5 per persoon)
thermische scan
500 dpi
< 1 sec

Accesoires
Voeding 12 V
Decoder
Software + kabel voor programmering via module
Software + kabel voor programmering via decoder
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