Controle de acesso

Controlador de acesso

Neo SS410
TECLADO
DE SENHA

LEITOR DE
PROXIMIDADE (RFID)

RECONHECIMENTO
POR BIOMETRIA

EMISSÃO DE
RELATÓRIOS DE
EVENTOS

O controlador de acesso Neo SS 410 é um dispositivo de controle de acesso ideal para
ambientes com grande fluxo de pessoas. Além de utilizar biometria, cartão RFID ou senha
como métodos de autenticação de usuários, é compatível com com softwares de controle
de acesso, que fornecem ainda mais funcionalidades ao dispositivo.

Características
A

»»Acesso por biometria, proximidade ou senha: 30.000 usuários,

sendo 2.200 biometrias, 30.000 senhas e 30.000 cartões RFID.
»»Capacidade de 50.000 eventos offline.
P

»»50 zonas de tempo, 5 grupos, 10 acessos combinados de porta,

L

suporte para multiusuários.

L

A

P

»»Download de eventos via pen drive ou TCP/IP.

188 mm

134 mm

42 mm

»»Download de usuários via pen drive ou TCP/IP.
»»Sistema autoteste.

180 g

»»Função Antiarrombamento (tamper).
»»Função Anti-passback.
»»Sistema de coação.
»»Sensor de porta aberta.
»»Sinalização sonora e visual.
»»Compatível com software SoapAdmin 3.5*.
»»Compatível com fechadura eletroímã, eletromecânica, leitores, interfones e

automatizadores de portão.
* Consulte o manual para informações detalhadas a respeito da compatibilidade e das funcionalidades do produto.

Neo SS410

Controlador de acesso

Especificações técnicas
Produto

NEO SS410

Tensão

12 Vdc

Corrente máxima

240 mA

Potência

2,88 W

Temperatura de operação

0 - 40° C

Unidade de operação

20 - 80%

Capacidade de eventos

50.000 eventos offline

Identificação

1:1 ou 1:N

Display

LCD 3.1”, 4 linhas e 16 caracteres por linha

Teclado

4x4

Resolução/Tipo do sensor

500 dpi / óptico

Tamanho da imagem

15 x 18 mm

Frequência

125 kHz

Método de autenticação

Biometria, cartão de proximidade e senha

Dimensões (L × A × P)

188 × 134 × 42 mm

Cenário de aplicação
FE 20150
Fechadura-eletroímã

FA 1220S
Fonte de alimentação

Botão
de saída
Imagens ilustrativas.
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Conheça também

Duo SS210/SS220

Suporte a clientes: (48) 2106 0071
Contato: suporte@intelbras.com.br
Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC - 88104-800
www.automatiza.com.br
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Bio Inox SS 310

Este produto deve ser instalado e
configurado por um técnico qualificado

Bio Inox Plus
SS 311E

