
ACCESS CONTROL

HybSys BIO-3000T
СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И

РАБОТНО ВРЕМЕ

БИОМЕТРИЧНА,
КОНТРОЛ СИСТЕМА

RFID,
PIN-

Атрактивна и надеждна система за контрол на работното време посредством
трите най-използвани в световен мащаб технологии - биометрия (пръстов
отпечатък), безконтактни карти и контрол. Връзка по

Гласово известяване за събития и голям графичен дисплей за
отразяването им.

е напълно самостоятелно устройство. Посредством вграденото
меню могат да се задават всякакви параметри, да се добавят нови потребители с
различни права и начин на оторизация. Същевременно чрез трите си изхода, то
може да бъде свързано в система от няколко устройства и компютър за да се
постигне необходимия контрол и справки, съобразени с мащаба на организацията
и числеността на персоналай.

карта) е по-малък от
20микросекунди. Приятен глас съобщава резултата или грешка при сканирането.
Големият графичен дисплей дава допълнителна информация за състоянието и
събитията, протичащи на устройството. Скенерът за отпечатъци свети постоянно
в червен цвят, за да може да се ползва денонощно. Има отделни индикатори за
състояние - покой, готовност, сканиране, грешка.

към своята компютърна мрежа, ще можете да
добавяте, редактирате и премахвате потребители от компютъра си, без да е
необходимо да сте пред устройството. Ще имате достъп до множество справки,
генерирани според Вашите нужди. Ще можете да наблюдавате в реално време
работата на четеца.

RFID PIN LAN (TCP/IP), RS-
232, RS-485.

HybSys Bio-3000T

Скоростта за разпознаване на пръстов отпечатък (и/илиRFID

Ако свържете HybSys Bio-3000T

КОНВЕРГЕНТНОСТ

МНОЖЕСТВОКОМФОРТНИФУНКЦИИ

ЛЕСНААДМИНИСТРАЦИЯИПОДДРЪЖКА

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ

ЛЕСНАИНТЕГРАЦИЯ

ЛЕСЕНЗАИЗПОЛЗВАНЕ

НЕВЕРОЯТНИВЪЗМОЖНОСТИ

ДИЗАЙН

Четецът поддържа най-широко
разпространените методи за
свързване: самостоятелна работа,

Потребителите могат лесно да се
ориентират - направлява ги глас,
голям графичен осветен дисплей,
допълнителни индикатори за
състояние

С капацитета си от 1,800 пръстови
отпечатъка и до 80,000 съхранени
събития, позволява
пълен контрол над работното време
н а п е р с о н а л а п о с р е д ст в о м
множество справки, генерирани
според нуждата на съответната
организация.

Модерен и ергономичен дизайн,
допринасящ за реномето на
организацията и демонстриращ
стилана управлениетой.

Rs232,Rs485,TCP/IP

HybSys Bio-3000T

TM



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свързаност

Гаранция

Пакета съдържа

LAN/WAN - TCP/IP
RS-232
RS-485

TCP/IP,RTP,UDP
1 Ethernet port

Static IP
10 Mbit, 100 Mbit, Auto

PoE -

Разпознаване < 20 ms
FAR < 0.0001 %
FRR < 0.01 %

RFID
PIN

PIN
- PIN

RFID

MS Windows

10 4 V PoE

Мрежа

Скенер и

Потребители

Оторизация

Сигнализация

Монтаж

Софтуер

Експлоатация

Размер

Тегло

Захранване

Регистрация:
Връзка:

захранване по мрежата

Капацитет 1,800 потребителя
пръстови отпечатъци - 1,800

карти - 1,800
- 1,800

Нива на достъп: 2 - потребител и администратор

- По пръстов отпечатък
- По пръстов отпечатък +
Чрез код
- Чрез карта

- Гласова
- Светлинна
- Звукова
- Графичен осветен дисплей

Планка, винтове, дюбели и др. са включени в
комплекта

Софтуер за програмиране, манипулация на
потребителите, справки за неограничен брой
устройства -

Температура от 0 до 45 градуса
Да не се монтира на пряка слънчева светлина
Влажност - от 20 до 80 %

4.5 см х 17 см х 13 см (ДШВ)

2 кг.

Външен адаптер вход 0-2 0 или

RFID

1

HybSys Bio-3000T
UTP, Rs232

година, не покрива кабелите

- Четец
- кабели
- кит за монтаж на стена
- Упътване за експлоатация
- Адаптер за захранване
- Компакт диск със софтуер

представител

HybSys BIO-3000T

HYBSYS Е ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ АД

0800 188 78
(02)
(02) 489 32 00
(088) 846 38 08
(089)
(087) 8
(02)

931 06 31

486 66 36
48 93 44
832 80 11

Безплатно:
От бТК:

От Spectr Net:
От M-Tel:
От
От

Факс:

um

Globul:
Vivatel:

Свържете се с нас

www.hybsys.bg
1303 , 9 -5София бул. “Христо Ботев” 7 , ет. 2

office@hybsys.bge-mail:

TM


