
TF1700
Controle de Acesso
Ideal para soluções
outdoor com capacidade
para 8.000 digitais

Controle de acesso
• Anti-passback

• Interface para fechaduras de
terceiros, travas elétricaas,
sensor de porta, botão de saída,
alarme e campainha

 

Operação e Gestão  
Fáceis
• Funciona sem computador

• OLED, campainha e teclado

• Teclado e leutor RF embutidos

Design superior e elegante

• Um dos menores leitores
de digitais do mundo

• Design slim para espaços
reduzidos

 

Estrutura robusta
e maior durabilidade

• Poteção IP65 à prova
d’água e poeira

Instalação Fácil e
conectividade superior
• Wiegand in & out

• Interface de  rede
TPC/IP e RS485

 

Algoritmo de digitais
superior e preciso

 

• Reconhecimento rápido
e preciso de digitais
Capacidade para 3.000 digitais,
30.000 cartões e 100.000
transações

• 
 

O TF1700 é um dos menores terminais de impressão digital baseados em conexão Ethernet do 
mundo, usado para controle de acesso e recursos de ponto e frequência, com case à prova d'água 
IP65.

Com a sua estrutura à prova de água e poeira IP65, o TF1700 oferece durabilidade extra em 
condições adversas como ambientes externos. Ele é especialmente projetado para aplicações 
independentes, como casa, escritório, loja, garagem, fábrica e outros.

O TF1700 é equipado com uma tampa de sensor para proteger o leitor ótico e atualizado com um 
novo �rmware que suporta o software de gerenciamento ZKAccess3.5, que possui recursos 
versáteis e funções poderosas.



Especi�cações
Sensor de Digitais

Algoritmo ZK Finger 10.0

Sensor de detecção infravermelho

Comunicação TCP/IP, RS485, USB Host

Capacidade de digitais 3.000 Digitais (8.000 Opcionais)

Capacidade de cartões 30.000 

Capacidade de registros 100.000 

Cartões EM(standard)/Mifare(opcional)

Autenticação Digital/Senha/Cartão

Wiegand Wiegand in & out 

Proteção IP65

Display 128 x 64 OLED 

Teclado 3 x 5 teclas

Sons Campainha

Energia 12VDC 3A

Temperatura -10 °C~50 °C (14°F ~ 122°F)

Dimensões 62.5mm×185mm×41.5mm (C×A×L)

Dimensões (mm)Con�guração

Acessórios Opcionais
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