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Közelítő érzékelés
Amikor Ön a kezével közelít a P7 érintő 

billentyűzetéhez, a készülék automatikusan 

aktiválódik és készen áll az adattfogadásra 

vagy ujjlenyomat leolvasásra.

Egyszerű telepítés
A vezeték csatlakozók rugós bekötésű,  

bontható sorkapcsok, így szerszám nélkül 

beköthetők a vezetékek. A P7 bontható 

készülékháza könnyű hozzáférést kínál 

a telepítőnek a csatlakozókhoz.
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Esemény küldésBeléptetés vezérlő 
funkciók

CrossChex
  szoftver

PoEÉrintő billentyűzet és
ujjlenyomat érzékelő

Nagy pontosságú
OLED kijelző

A P7 az Anviz legújabb generációs készüléke. A P7-be integrált érintő technológia az ujjlenyomat

érzékelő és a billentyűzet esetén rendkívül könnyűvé teszi a használatot. Mint beléptető rendszer 

készülék, az eszköz könnyen és költségkímélően telepíthető: a PoE kommunikáció és a beépített

zár vezérlő egység egyaránt ezt szolgálja. Figyelemre méltóak a P7 erőteljes beléptetés vezérlési 

funkciói is: relé kimenetek az ajtózár vezérlésére, Wiegand ki- és bemenet, csoportok és idősávok.

Széles választék a kommunikáció terén: TCP/IP, RS485 és mini USB port. A risztáshoz kapcsolódó 

esemény küldés pedig a biztonságot növeli.

PoE
PoE (Power Over Ethernet) technológia

biztosítja a hálózati kommunikációt és a 

tápellátást a készülék és a vezérelt 

elektromos zár részére.

Switch

Érintés érzékelés
Amikor az ujját ráhelyezi az érzékelőre, 

az ujjlenyomat érzékelő automatikusan 

aktiválódik és felébreszti a készüléket az 

alvó üzemmódból.

Készülék méretek
54mm

41mm

17
0m

m
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22 mm * 18 mm 

500 DPI 

128*64 OLED

3000

3000

50000

Max. 3000 felhasználó  

Ujj, kártya, ujj+ID, PIN+ID, kártya+ID, ujj+kártya

<0.5mp

RS485, Mini USB Slave, TCP/IP, Wiegand KI&BE

EM RFID, opcionális Mifare

6-számjegyű munkakód

50

Relé kimenet (COM, NO, NC vagy +12VDC kimenet)

Standard IEEE802.3af és IEEE802.3at

DC 12V 

54(szé) * 170(ma) * 41(mé) mm 

-25°C~+70°C

Aktivációs mód

Érzékelő felület

Felbontás 

Kijelző

Ujjlenyomat kapacitás 

Kártya kapacitás 

Napló kapacitás

Felhasználó kapacitás  

Azonosítási mód

Azonosítási idő 

Kommunikációs interfész

Kártyaolvasó modul   

Munkakód

Rövid üzenet

Relé

Ajtónyitás érzékelő

Tamper riasztás

PoE

Működési tápfeszültség 

Méret 

Működési hőmérséklet

Műszaki jellemzők Főbb tulajdonságok
- Anviz intelligens azonosítási technológia

- 3000 ujjlenyomat vagy kártya, 5000 napló bejegyzés

- Optikai, vízálló és karcolásálló ujjlenyomat érzékelő, bármely

   típusú ujjlenyomathoz alkalmas

- Érintésre aktiválódó ujjlenyomat érzékelő és billentyíűzet

- PoE tápellátás a készülék és a vezérelt zár részére

- TCP/IP, RS485 és mini USB kommunikáció, Wiegand KI/BE

- Közvetlen zárvezérlés, csoportok és idősávok kezelése

- Tamper riasztás és nyitott ajtó érzékelés a visszajelzésekhez

- Magyar nyelvű készülék menü

- Ujjlenyomat, PIN-kód, kártya használat független vagy kombinált

   azonosítás számára

- Fehér háttérvilágítású billentyűzet

- Nagy pontosságú, jól látható OLED kijelző

- Standard EM 125 kHz kártyaolvasó, opcionális Mifare 13,56 MHz

   modul

- Opcionális esővédő burkolat, IP53 védettséghez

- Teljes körű szoftver támogatás a magyar nyelvű AIM Standard

   vagy a CrossChex program segítségével a belépési jogosultságok

   rugalmas kezelésére

- Akár 32 belépési pont on-line, valós idejű felügyelete
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BioNANO - Az azonosítás algoritmusa

Független kutatás és fejlesztés eredménye

Egyaránt alkalmazható száraz és vizes ujj esetén

Automatikusan javítja az ujjlenyomat sablon tört vonalait

Tulajdonságok kinyerése a kopott ujj felületéről is                                 

Ujjlenyomat sablon automatikus frissítése

BioNano: az összes Anviz biometrikus készülékben alkalmazott azonosítási technológia.

Ujjlemnyomat - Arc - Irisz

Core Algorithm V10

Intelligens Biztonság

Érintéses 

Igen 

Igen 
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Biztonsági beléptető rendszer

A biztonsági beléptető rendszer egy vezérlőből 
és egy olvasóból áll. Mivel a zárat a vezérlőn ke-
resztül lehet csak nyitni, ez a felépítés nagyobb
biztonságot nyújt, és alkalmas magas biztonsági
követelmények kielégítésére. 

Hálózati (on-line) beléptető rendszer

TCP/IP

P7 P7

P7
Szerver PC

PoE

U-Bio

Kliens PC

U-Bio

A hálózati beléptető rendszer különböző egysé- 
gekből állhat: önálló, biztonsági és elosztott szin-
tű beléptető rendszer. Ez a változat professzioná-
lis megoldást kínál azon projektek esetén, ahol
eltérő felhasználói igények jelentkeznek az egyes
belépési pontokon.

Önálló beléptető rendszer

A rendszer magja az önálló beléptetés vezérlő
készülék. Az elektromos zár nyitását az önálló
beléptetés vezérlő közvetlenül végzi, így egy
egyszerű és biztonságos beléptetés jön létre. 

Alkalmazási területek
Rugalmas alkalmazhatóság: önálló, biztonsági vagy hálózatba szervezett beléptetőként az ipar és szolgáltatás területein.

Alkalmazási lehetőségek

P7

Elektr.
zár

AP123 (tápegység)

SC011SC011
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érzékelő
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