
SF100
Terminal de controle
de acesso e frequência
IP com digital

 

Características
 •  Display colorido de 2,4 polegadas com 

interface grá�ca
• Até 24 horários de�nidos pelo usuário que 

podem ser ativados em um alerta diário de 
campainha (opcional) para fácil operação

• Sinais de áudio para reconhecimento de 
digitais válidas ou inválidas

• Tamanho compacto, leve e pequeno para
soquete de 86 mm (C) x 86 mm (A)

• Comunicação TCP / IP ou RS485 para vários
ambientes de rede

• Suporta USB �ash drive para gestão o�ine
de dados

• Entrada auxiliar incorporada  para ligação 
com interruptores de emergência

• Até 15 métodos de veri�cação múltipla 
para aumentar o nível de segurança

• Recursos de controle de acesso padrão, 
como fuso horário, férias etc.

• Alarme de coação oferece proteção e�caz
contra ameaças

• Interruptor à prova de violação e várias 
saídas de alarme

• Multi-idiomas personalizáveis

 O SF100 é um terminal de impressão digital baseado em IP que funciona tanto em rede como em 
modo standalone. No modo de rede, ele pode se conectar com o software ZKAccess3.5 para controle de 
acesso e gerenciamento de tempo. A saída Wiegand torna o SF100 �exível para conexão com ZK ou qualquer 
controladora e produto terceiro, como um leitor slave. Além disso, a entrada wiegand permite que duas 
unidades de SF100 conectem-se  e utilizem a solução Master & Slave, que requer usuário veri�cação na 
entrada e na saída. 

 Enquanto isso, a função anti-passback pode ser usado para maximizar a segurança. A interface de 
entrada auxiliar permite que o SF100 conecte-se a uma fonte externa, por exemplo, um detector de fumaça ou 
um interruptor de emergência. Uma vez que a função de ligação é ativado através do menu da máquina, o 
dispositivo gera um sinal de alarme e abra a porta em caso de emergência.



Especi�cações
Modelo SF100

LCD 2.4-inch TFT (320 x 240) colorida

Sensor de digitais ZK Optical Sensor (500DPI)

Versão do algoritmo ZKFinger VX10.0

Comunicação TCP/IP, RS485, USB Host

Capacidade de digitais 1.500

Capacidade de cartões 5.000 (EM/Mifare)

Registros 80.000

Interface de controle de acesso Trava elétrica, sensor de porta, alarme, botão de saída, campainha

Wiegand Wiegand input & output

Auxiliar 1ea para linkagem

Fonte DC 12V/3A

Temperatura 0 ~ 45°C (32°~113°F)

Umidade 20 ~ 80%

Dimensões (L x C x A) 90 x 90 x 34.5mm
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