MultiBio700
Acesso multi-biométrico
Controle e Tempo &
Terminal de Atendimento

O MultiBio 700 é um produto de identiﬁcação biométrica múltipla da nova geração. Integrado com
reconhecimento de rosto, impressão digital, PIN e o modo RFID opcional. Ele executa até 20 métodos
de veriﬁcação, tudo em um único dispositivo.
Ele armazena 1500 rostos e 2000 impressões digitais e identi�ca usuários pelo modo 1:N. Quando os
usuários olham para a câmera MutiBio700, ela captura em posição relativa, tamanho e forma dos
olhos, nariz, maçãs do rosto e características da mandíbula do usuário. Estes parâmetros são usados
para criar um modelo biométrico que é então usado subsequentemente, verﬁcando ou identiﬁcando
cada usuário.
O MultiBio700 pode ser usado como um leitor de controle de acesso independente conectando uma
fechadura, interruptor de saída, alarme e sensor de porta para os contatos do relé. A entrada e saída
Wiegand podem ser usadas para conectar painéis de controle de acesso de terceiros e periféricos. O
MultiBio700 também inclui uma porta USB para backup / gerenciamento de dados oﬄine.

Impressão digital rápida, precisa e Algoritmo de Identificação Facial
- Reconhecimento do usuário em 1 toque
por segundo.
- Armazena 1500 faces e 2000 modelos de
impressão digital.
Múltiplos Modos de Verificação
- 20 modos de calibração estão disponíveis
para melhorar o nível de segurança. Modo
de veriﬁcação padrão são apenas as
impressões digitais, apenas face ou apenas
RFID. 19 modos estão disponíveis

Fácil instalação e conectividade
- Entrada e saída Wiegand ;
- Interface de rede por TCP/IP or RS485.
Recursos de controle de acesso total
- Anti-passback;
- Interface de controle de acesso para trava
elétrica de terceiros, sensor de porta, botão
de saída e alarme.
Bom Desempenho em ambiente escuro
- Sistema óptico de infravermelhos ativado
a máquina para que trabalhe bem à noite.

Especificações
Display

3-inch Touch Screen

Capacidade de rostos

1.500 (1:N)

Capacidade de Impressões digitais

2.000

Capacidade de cartões ID (opcional)
Capacidade de Registro
Câmera

10.000
100.000
Câmera infravermelha de alta resolução

Sensor

Sensor Óptico ZK

Comunicação

TCP/IP, RS232/485, USB-host

Interface de controle de acesso para
Função Anti-pass back

Trava elétrica de terceiros, sensor de porta, botão de saída, alarme, campainha com fio
Sim

Sinal Wiegand

Entrada e Saída

Função de controle de acesso padrão

Fuso horário, grupo, modo de duração de multi-identificação, anti-passback, alarme de violação

Funções Opcionais
Fonte de Energia
Temperatura de Trabalho

Cartão ID, Cartão Mifare
12V DC
0 - 45 °C

Humidade de Trabalho 20% -80%
Dimension(L×H×D)mm

209.4×87.5×91.6

Peso bruto

0.87kg

Acessórios Opcionais

Leitor RFID

Botão de sáida

Fechadura

Configuração
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