O seu especialista em identificação
Controlo de Presenças, Controlo de Acessos, Controlo de Assistências e
Controlo Horário

BioMax2FP
Potência e prestações avançadas

> Terminal
flexível

on-line

versátil

e

> Conectividade básica RS-232,
Ethernet UDP, TCP/IP e Wi-Fi
opcional
> Autenticação combinada opcionalmente com proximidade,
smart card, banda magnética
ou código de barras
O centro de conhecimento mais completo sobre tecnologias de identificação em www.kimaldi.com

BioMax2
Potência e prestações avançadas

Terminal Kimaldi BioMax2

Descrição

T erminal on-line muito versátil e flexível, para
controlo de acessos em tempo real. Incorpora leitor
de reconhecimento de im pressão digital FI M30.

Terminal on-line para c ontrol o de ac essos em tempo real c om reconhecimento bi ométrico de
impressão digital. Máxi ma segur ança e comodidade para os utilizadores, evitando a
suplantaç ão de identidade. O utilizador não tem que premir qualquer tecla, c oloca simplesmente
o dedo sobre o leitor de i mpress ão digital par a ser identific ado.

No funcionamento habitual não se guarda a
informação dos dados do utilizador no terminal.
Estes são guardados na base de dados do PC,
permitindo um grande número de utilizadores.
Melhorias
BioMax2:

desenvolvidas

no

terminal

Kimaldi

Elevado número de impr essãos:
- Identificação 1:N s ó com i mpress ão digital: até 2.500 utilizadores ou ampliável a 10.000
utilizadores ou mais, utilizando o motor de busca das li vrarias de des envol vi mento SDK. Este
número de utilizadores c ons egue-se c om um só dedo registado por utilizador, dupl amente
adquirido.
- Verificação 1:1 impr essão digital + método combinado: s em limite de utilizadores.

Comunicação IP integrada:
- T CP/IP
- UDP (KSP)
- WI-Fi opcional
Muito mais rápido:
- Porta IP
- Porta série periférico: 115.2 kbps
- Porta série host: 115.2 kbps
Permite até 4 leitores (2 sistemas de leitores
múltiplos):
- Duas portas série RS-232 configuráveis
- Duas portas T TL
Ferramentas de software
y Softw are de desenvolvimento:
- Controlos OCX de Windows
- Livrarias DLL e DLL.NET
- Conjunto de comandos ASCII
- Serviço de localização Kimaldi
y Softw are demo:
- Projecto aberto em VB6 com as funcionalidades
principais.

Opcionalmente, a autenticaç ão biométrica pode ser combinada c om a l eitura de:
- Proxi midade de baixa frequência (125 kHz) ou alta frequência (13,56 MHz Mifare)
- Smart c ard ou c artão chip
- Banda magnética
- Código de barras
- Password
Temperatura de funcion amento: -20ºC a 80ºC

Características do sistema
> Terminal on-line que oferec e a máxima flexi bilidade e segurança: c ontrolo em tempo real
> Admite múltipl as configurações de hardware
> Autenticaç ão combi nada opci onalmente com proxi midade, smart card, banda magnética ou
código de barras

> Conecti vidade básica RS-232 e Ethernet UDP, TCP/IP, Wi-Fi opcional
> Carcaça metálica, de plástico ou em Versão OEM para i ntegração
> Quatro relés e entradas digitais
> Interface de utilizador com dis play, teclado, beeper e l eds
> Acabamento em c ai xa de aço inoxi dável, plás tico ou OEM (para i ntegração mec ânica )

Aplicações típicas
> Controlo de acessos a clubes des porti vos, ginásios, par kings, hotéis, uni versidades, etc.
Também para sistemas de controlo de produç ão, aplicaç ões industriais, pesagem industrial,
etc.

Especificações técnicas
Alimentaç ão
Conecti vidade host
y Ethernet (IP)

5 vdc .
.
Integrado 10 / 100 Base-T, protocolo UDP, TCP/IP ,
Wi-Fi (opcional, via R S-232).
y RS-232
Porta c onfigurável para host ou l eitor.
Conecti vidade periféricos
.
y RS-232
1 ou 2 portas (conforme c onfiguraç ão) Biométrico – Leitor sec undário.
y TTL Clock&Data
2 portas .
Saídas digitais
4 relés, 2 c onexões , saída beeper e 5v.
Entradas digitais
4 entradas digitais – barreira óptica
Interface de utilizador
Display, tecl ado, beeper e LEDs.
Funções automáticas
Leitura correcta / errónea / filtro Multileitur a e r etroiluminaç ão.
Caixa de aç o inoxidável
142 x 209 x 57 (82) mm / 1,48 kg.
Caixa de plás tico
165 x 210 x 70 mm / 428 gr.
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