
Kiemelkedõ 
ár/érték kombinációjú beléptetõ készülék

VF30 /VP30

Mini USB slave

Gyors ujjlenyomat olvasás
kevesebb, mint 0.5 mp alatt

BioNANOBioNANOUSA

Nagy tudású beléptető

A VF30 (ujjlenyomat) / VP30 (RFID)  professzionális beléptető és nyilvántatró készülékek a kis és közepes      

cégek részére lettek kifejlesztve. Tartalmazzák az ujjlenyomat azonosítás, RFID, riasztás, nyilvántartó és           

beléptető funkciókat szép és elegáns megjelenéssel, valamint a magas megbízhatósággal kombinálva.             

A VF sorozat erőteljes kommunikációs funkciókkal van ellátva, amely biztosítja, hogy a készülék minden             

környezetben elérhető legyen. A többnyelvű LCD kijelző, a felhasználóbarát menürendszer és kezelő             

szoftver, a közvetlen ajtó vezérlés, idősávok és csoportos hozzáférések kezelése egy széles körben jól            

alkalmazható készüléket mutat. A nagy tudás kényelmes kezelhetőséggel és szép megjelenéssel párosul. 

VF30

VP30

Ujjlenyomat / RFID belépetõ

EM MiFare HID

Intelligens Biztonság

TCP/IP csatlakozás RFID kártyaolvasóNagysebességű 
mikroprocesszor

Vízálló
Porvédett
Karcolásálló
Ujjlenyomat érzékelő



Az AIM SAC egy önálló beléptető rendszer szoftver, amely tar- 
talmazza a beléptető és a munkaidő nyilvántartó funkciót is. 
Lehetséges közvetlenül a beléptető terminált vezérelni, de egy 
biztonsági modulon keresztül is rendszerbe köthető. Jól és gyorsan 
alkalmazható különbőző őrjárati rendszerekben. A munkaidő
nyilvántartó rendszer sokrétűen testreszabható. 

AIM önálló beléptetõ rendszer

Tulajdonságok Mûszaki adatok

Alkalmazási példa

Anviz technológiájú optikai, vízálló, karcolásvédett ujjlenyomat  
érzékelõ, törhetetlen és tartós. 

Egyedi infravörös élesztési mód.

BioNano algoritmus a nagy teljesítményû és megbízható ujj- 
lenyomat olvasáshoz.

Legújabb veziójú algoritmus megnövelt hatékonysággal a vizes 
vagy száraz ujjlenyomatok esetén. 

Különbözõ szögekbõl való azonosítás támogatott.

Többnyelvû felhasználói felület. MAGYAR nyelv választható.

Fehér háttérvilágítású számbillentyûzet és 7 funkció gomb a 
kényelmes kezeléshez. 

Standard EM kártyaolvasó. Optionális Mifare/HID kártyakezelés

RS485, Mini USB Slave és TCP/IP kommunikációs kapcsolatok

Wiegand26 bemenet/kimenet támogatás 

Zárvezérlés ajtónyitás érzékeléssel

Optionális SC011/SC844 vagy más standard beléptetõ vezérlõ 
a külöbözõ típusú biztonsági beléptetõ rendszerek illesztésére.

Idõsávok és csoport hozzáférések, valós idejû adattovábbítás és 
figyelés

Fali szerelésû, 2 az 1-ben funkciójú: beléptetõ és munkaidõ 
nyilvántartó terminál 

Tétel Leírás, érték

32-bit ARM mikrokontroller

BioNANO V10 

AFOS300 optikai érzékelõ 

Infravörös  

22mm*18mm 

500 DPI 

128*64 pixel, fehér háttérvilágítású LCD 

2000 (VF30) 

2000  (VF30),   2000 (VP30) 

50000 (VF30),   20000 (VP30) 

Ujj, Kártya, ID+Ujj, ID+Jelszó, Jelszó+Kártya, Ujj+Kártya 

<0.5 mp 

0.001% 

0.00001% 

RS485, Mini USB Slave, TCP/IP, Wiegand Be/Ki

EM RFID, opcionális Mifare és HID 

Igen 

16 testreszabható munkaidõ és jelenlét állapot 

6 számjegyû munkakód 

50 

30 

12VDC, relé kimenetek: COM, NO, NC  

Processzor 

Algoritmus 

Érzékelõ 

Érzékelõ élesztési mód 

Érzékelõ terület 

Felbontás 

LCD kijelzõ

Ujjlenyomat kapacitás 

Kártya kapacitás 

Napló kapacitás 

Azonosítási módok 

Azonosítási idõ 

FRR 

FAR 

Kommunikáció 

Káártyaolvasó modul 

Ujjlenyomat kép kijelzés 

Definiálható állapotok  

Munkakód 

Rövid üzenet

Ütemezett csengetés 

Relé 

VF előnézet VP előnézetoldalnézet

180mm 180mm

80mm 40mm

10-29-09 THU

14:03 09

ININ

180mm

80mm

ANVIZ ANVIZ

Internet

PC

Webes Online Követés

Zár vezérlés
Ajtónyitó gomb

Zár

Zár

Nyomtató

TCP/IP

VF30VP30

RS485

RS485

A folyamatos termék fejlesztés következtében az itt közölt specifikáció 
minden külön értesítés nélkül változhat.

                            és a                              az Anviz Global Inc. bejegyzett 
kereskedelmi védjegye és az Anviz felhatalmazása nélkül nem 
használható. 

I N T E L L I G E N S  B I Z T O N S Á G

15 csoport, 32 idõsáv Csoportok és idõbeosztások 

Igen 

Igen 

12VDC

80(szé)*180(ma)*40(mé) mm 

-10℃~ +40 ℃ 

IP 53 (opcionális esõvédõ) 

FCC, CE 

1000 felhasználóig 

Ajtó nyitás érzékelõ

Szabotázs érzékelõ (Tamper)

Tápfeszültség 

Méretek 

Mûködési hõmérséklet 

IP védelem 

Tanusítványok 

Felhasználói környezet 

www.biometrikusbelepteto.hu




