Proporcionando praticidade ao seu dia a dia

Leitor Biométrica de Mesa TSI

www.telematica.com.br

Leitor Biometrico Telemática oferece dinamismo e alta performace para a sua
empresa.
Um produto moderno e eficiente para garantir alto nível de segurança para soluções desktop, ambientes de
segurança de rede. A sua empresa trabalhando com muito mais dinanismo.

CARACTERÍSTICAS:

• Sistema Plug & Play;

• Mecanismo auto calibração;

• Tecnologia ótica com imagens de alta qualidade;

• Transmissão de dados e alimentação elétrica;

• Sensor de alta performace 500 dpi. 256 níveis de
cinza com identificação de dedo vivo;

• Homologado com o Suricato, GPD e o PGRTCPIP, facilitando para o administrador do sistema
centralizar os cadastros dos colaboradores;

• Ampla superfície (14x22mm) para otimização de
captura : 400x320 pixels;
• Frente de vidro, indicador luminoso, sensor de led
vermelho;
• Fácil instalação;
• Realiza a captura individual das impressões
digitais de cada dedo: Windows 7, 8, 10 e versões
32 e 64 bits;

• Detecção automática de erros quando ocorrem
escorregões ou deslize dos dedos;
• Pode ser utilizado nas mais diferentes aplicações
(e-commerce, verificação de funcionários, AFIS,
sistemas de saúde e medicina, segurança PC,
atendimento e controle de horário, equipamentos de
controle de acesso tipo catracas, portas e sistemas
de segurança de rede, cartões de identificação);
• Indicado para acomodar em mesa e/ou balcão.

• Suporta vários sistemas operacionais;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
ITEM

DESCRIÇÃO

TIPO DE SENSOR

Óptica CEMOS

MÉDIA DA JANELA

ITEM
TIPO DE SCANEAMENTO

DESCRIÇÃO
Pousada

14mm X 22mm

EMPERATURA DE OPERAÇÃO

10°C a 50°C

RESOLUÇÃO / ESCALA DE
CINZA

500 dpi/256 níveis

INTERFACE - COMUNICAÇÃO
E ALIMENTAÇÃO

USB 2.0 5V DC (300 mA)

VELOCIDADE DE CAPTURA

< 1 segundo

IDENTIFICAÇÃO DE DEDO
FALSO

Opcional

SDK* (KIT DE
DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE)

Completo, DLL e programas exemplos
nas linguagens (C++, Visual basic
Linux, Borland Builder e Delphi)

DIMENSÕES
PESO
PADRÃO
CERTIFICAÇÕES

8,7mm X 39,7mm X 15,3mm
0,040kg
ANSI-378, ISO 19794-2
CE, CB, FCC, UL, RoHS, REACH
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