GONEN AUTOMATION
XFP-2 - Vingerafdruk lezer
De XFP-2 is een vingerafdruk lezer gecombineerd met een proximity lezer. U kunt zelf
kiezen welke techniek u per persoon wilt gebruiken. De XFP-2 lezer is geschikt om zowel
binnen als buiten gebruikt te worden. Voor een opstelling buiten is er een weerbestendige
behuizing beschikbaar.

» Vingerafdruk lezer gecombineerd met
proximity lezer
» Geluidsindicator en LED indicator bij
boeking
» Meerdere geregistreerde vingerafdrukken
per persoon
» Identificatie tijd van minder dan 1 seconde
» Bewaart 9950 vingerafdruk sjablonen
» Weerbestendige behuizing beschikbaar
XFP-2

De XFP-2 lezer is een combinatie van een
vingerafdruklezer en een proximity lezer. De XFP-2
lezer kan worden gebruikt voor toegangscontrole,
tijdsregistratie, aanwezigheidsregistratie en andere
registratie doeleinden. Wanneer er geen bruikbare
vingerafdrukken zijn kunt u gebruik maken van de
proximity badge.
Bij registratie met vingerafdruk, wordt de
vingerafdruk in minder dan 1 seconde vergeleken
met de vingerafdrukken in het systeem. Wanneer

» Betrouwbaar, ergonomisch en compact
ontwerp

er een match is gevonden zal de lezer dit aan
de hand van een geluidssignaal en een kort
groen licht aangeven. Wanneer er geen match
wordt gevonden zal de lezer dit aan de hand van
een ander geluidsignaal en een kort rood licht
aangeven.
Er is een weerbestendige behuizing beschikbaar
voor de XFP-2. Met behulp van deze behuizing
kan de XFP-2 ook buiten worden geplaatst.
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Algemene specificaties

»»Vingerafdruk lezer
»»Proximity lezer (125 kHz)
»»Resolutie van 500dpi
»»Ruimte voor 9950 vingerafdruk sjablonen
»»Sjablonen met een grootte van 256~384
Bytes
»»Identificatietijd van minder dan 1 seconde
»»Duidelijk geluidssignaal en visueel signaal bij
boeking (Groen licht voor een geaccepteerde
transactie, rood licht voor een geweigerde
transactie en blauw licht voor wachtend op
transactie)
»»FAR - tussen 1/10.000 en 1/100.000.000
»»FRR - 0,1% (met FAR 1/10.000)
»»Anti-Temper signaal

XFP-2 met groen licht voor geaccepteerde transactie
en rood licht voor geweigerde transactie

Communicatie

»»TCP/IP
»»Wiegand
»»RS485

Karakteristieken

»»Werktemperatuur: 0°C tot 55°C
»»Afmeting: 160 mm x 56,9 mm x 40,1 mm
(HxBxD)
»»16 mm x 19 mm vingerafdruk lezer

Elektrische kenmerken

»»9-24V DC, 1A

Opties

»»Weerbestandige behuizing
»»Proximity lezer 13.56 MHz (Mifare)

XFP-2 in weerbestendige behuizing (met blauw licht
voor wachtend op transactie)
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