
W2 Színes kijelzős, ujjlenyomatos és kártyás
beléptető és nyilvántartó készülék

ARM9

CrossChex CloudLinux

Mini USB

Access ControlKártya

Jelszó

Ujjlenyomat Egyedi szerkesztésű
bejegyzés riportok

Webszerver

Intelligens Biztonság



Inferfész

Hardver CPU
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Relé 1 Relé kimenet (NC,NO,COM)
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Beépített Webszerver

Verification Speed

Webszerver

 

512MB

2.8” színes kijelző

83.9 x 204.9 x 31 mm 

-20°C - 60°C

DC 12V

TCP/IP, Mini USB, USB Host, RS485

Wiegand KI/BE, nyitás érzékelés, nyitás parancs
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Főbb tulajdonságok

Érintő gombok és érintésre aktiválódó érzékelő
Amikor Ön közelít az ujjával a billentyűzethez, a készülék automatikusan 

feléled, és várja az adatbevitelt. Hasonlóan, ha ráhelyezi az ujját az érzékelő 

felületére, a szenzor automatikusan aktiválódik és feléleszti 

az alvó, energiatakarékos állapotból.

Webszerver
Alapbeállítások, dolgozók menedzselése, riport lekérdezés.

DDNS funkció
A dinamikus IP címmel rendelkező készülék esetén használható funkció

segítségével statikus IP cím rendelhető a készülékhez.

Felhő alapú kezelés támogatása
Nincs szükség szoftver telepítésére, karbantartására 

Nincs szükség számítógépre és annak fenntartására

Valós idejű hozzáférés az adatokhoz az Internet segítségével 

Automatikus adattovábbítás
TCP/IP csatlakoztatás esetén a belépési adatok és események valós időben

továbbítódnak a felügyeleti szoftverbe.

Idősávok és csoportok
A szabadon definiálható i32 dősáv és a 16 hozzáférési csoport rugalmas és

könnyű beléptetés kezelést tesz lehetővé.

Kapacitás Felhasználó

Sablon

Napló

Max 3,000 felhasználó

Max 3,000 sablon

Max 100,000 bejegyzés

Nincs szükség szoftver telepítésére, karbantartására 

Nincs szükség számítógépre és annak fenntartá ára

Valós idejű hozzáférés az adatokhoz bármely PC-ről 

vagy mobil eszköszről az Internet segítségével

Valós idejű értesítések Email-en keresztül

Többszörös titkosítás és redundáns adatmentés az

az adatbázis biztonságáért

Előnyök

Beépített EM / Opcionális Mifare

LINUX

RFID kezelés

Operációs rendszer

Ujjlenyomat kijelzése

Definiálható állapotok

Ujj, Jelszó, KártyaAzonosítási módJellemzők

Érzékelő 

Memória

LCD kijelző

Méretek (Szé x Ma x Mé) 

Működési hőmérséklet

Tápellátás

32 bites, nagysebességű processzor 

AFOS optikai érzékelő (érintő szenzor)

Műszaki paraméterek

Felhő alapú kezelés

Kérjük, olvassa be ezt a QR kódot 
a CrossChex Cloud letöltéséhez

2017© Anviz Global. Minden jog fenntartva. A gyártó fenntartja a jogot az itt közölt műszaki paraméterek változtatására a termék folyamatos fejlesztése miatt. 
További információért keresse el a www.anviz.com illetve www.biometrikusbelepteto.hu oldalakat, vagy küldjön Email-t a bio@digico.hu címre.
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