
Blokada odcisków palców w domu i drzwi szklanych
rozpoznawanie odcisków palców przy użyciu
biometrycznego czytnika linii papilarnych

Parametry techniczne

 napięcie robocze  4 szt. * Baterie alkaliczne 1,5V "AA"  Typ czujnika linii
papilarnych  Czujnik optyczny 

 Klawiatura hasła  Pojemnościowa klawiatura dotykowa  Liczba kluczy  12 przycisków (0 ~ 9, upewnij się,
anuluj)

 Pojemność hasła  30 grup  Modele językowe  Przełącz między chińskim i
angielskim

 Prąd spoczynkowy  ≤ 50uA  Prąd dynamiczny  ≤200mA
 Wyjście napędu  Silnik prądu stałego  Możliwość jazdy  ≤500mA
 Napięcie alarmu  ≤4,7V  Napięcie robocze  6V ~ 9V

 Temperatura pracy  -25 ℃ ~ + 65 ℃  Temperatura
przechowywania  -25 ℃ ~ + 55 ℃

 Czas przechowywania  Ponad 10 lat  Tryb umowy  1: N
 Zmiany w odciskach
palców  100000 razy  Odciski palców  1000 sztuk

 Odwzorowanie obrazu
linii papilarnych  500dpi  Czas na rozpoznanie

odcisków palców  <0,5 s

 Wskaźnik rozpoznawania  <0,0001%  Skala odrzucenia  <0,1%
 Wilgotność podczas
pracy  5 ~ 99% RH (bez kondensacji)  Model karty  Karta Mf, dowód osobisty

 Zarządzanie backstage  Ustawienia uprawnień tła telefonu
APP  Anty statyczne  Airdischarge15KV, rozładowanie

styków 8KV

 Interfejsy

 Blokada rdzenia, zasilanie awaryjne,
ekran wyświetlacza, czujnik odcisków
palców, przełącznik
przeciwblokujący,Alarm
przeciwwybuchowy, zdalne
sterowanie, interfejs karty do odczytu
itp.

 Odblokuj metodę
 w tym zarządzanie hasłami,
odciskami palców, kartą i aplikacją
WIFI

 Nadaje się do grubości
drzwi  10 ~ 15 mm  Obowiązujące miejsca  biura, rezydencje, kluby

rekreacyjne, sklepy, itp

cechy

Otwórz drzwi: odcisk palca, hasło, karta magnetyczna, kombinacja otwarcia drzwi i innych sposobów
otwierania drzwi, sprawiają, że czujesz się bezpiecznie i wygodnie;

Podwójna weryfikacja: dzięki szyfrowaniu odcisków palców i kombinacji dwóch odcisków palców,
otwórz drzwi do swojego domu, aby zapewnić podwójne zabezpieczenie;

Główny algorytm: wykorzystanie międzynarodowego wiodącego algorytmu odcisków palców, dojrzałego
i stabilnego;

Dotknij klawiatury: zastosowanie pojemnościowej klawiatury dotykowej i podświetlenia LED, piękna i
trwała, wygodna obsługa;

Moc indukcyjna: moc indukcji czujnika linii papilarnych, korzystanie z wygodniejszego
Wyświetlacz: przyjazny dla użytkownika wygląd menu, prosta obsługa;



Monit niskiego napięcia: wyświetlacz wyświetla w czasie rzeczywistym napięcie akumulatora,
zachęcając użytkowników do wymiany baterii w czasie.


