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[  CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS  ]

Apresentamos o FingerTec® Série AC800 Plus, um leitor de impressão digital avançado 
projetado com a função de controle de entrada e a função de marcação de ponto; um sistema 
tudo em um. O FingerTec® Série AC800 Plus utiliza o escâner URU, um escâner óptico superior 
que possui mais precisão e sensibilidade, proporcionando sempre uma excelente leitura.

O FingerTec® Série AC800 Plus tem uso amigável e é adequado para todas as pessoas, não 
importando seu conhecimento técnico. O FingerTec® Série AC800 Plus é confiável na 
verificação da atividade de marcação de ponto dos funcionários e melhora a segurança no 
controle de entrada com o seu excelente sistema de verificação de impressão digital. A opção de 
função de coação aumenta a sensação de segurança em cada usuário; é possível disparar o 
alarme com um toque do “dedo de coação”.

As verdadeiras atividades de marcação de ponto do empregado podem ser registradas pelo 
sistema e com sua opção de controle de entrada otimizada, além do poderoso software TCMS 
V2, o FingerTec® Série AC800 Plus é um sistema superior para controlar o recinto da sua 
companhia, além de informar sobre a atividade seu funcionário.

O design inovador do FingerTec® Série AC800 Plus permite que os dados sejam armazenados 
em um USB Flash Disk (Pen Drive), eliminando a necessidade de uma conexão PC-leitor. 
Complementado com uma campainha incorporada e uma áudio-saudação, esta série, além de 
ser sofisticada para instalação no seu escritório, funciona efetivamente nesta época de grandes e 
vulneráveis empresas.

Gerencia “uma para muitas” (1:N) identificações de 1.500 modelos (AC802 Plus)
Permite o registro máximo de 10 impressões digitais por usuário
Permite a rotação de 360º para a colocação da impressão digital
Capacidade de armazenamento de 30.000 (AC802 Plus) com a função código de trabalho.
Com registro simplificado e sistema de marcação de ponto rápido
Equipado com campainha incorporada, áudio-saudação e sistema de controle de entrada 
para facilitar a operação
Permite o download de transações através de RS232, RS485, TCP/IP e USB Flash Disk.
Complementado com software de gerenciamento fácil de usar, com base no Windows e 
funções de horário padrão e de presença incorporadas
Gerenciamento de funcionários melhorado
Opção de coação, que permite ao usuário disparar o alarme em caso de emergência 
usando o “dedo de coação”
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AC802 / AC803 Embalagem
Dimensões (mm): 22(C)x22(A)x18.5(L)
Peso: 2.6kg

[  ESPECIFICAÇÕES   ]

[  PLANO DE LAYOUT  ]

Comunicação do Sistema
para ilustração apenas

Tamanho (C x A x L) (mm) 150 x 145 x 38.5
Método de verificação 1:1, 1:N
Tempo de Identificação < 1 
Registro Até 10 impressões digitais por usuário
Colocação da impressão digital  Any angle
FAR (%) < 0.0001
FRR (%) < 1
Armazenamento de transação 100,000 (AC802), 120,000 (AC803)
Capacidade de Usuários 1,500 (AC802), 2,800 (AC803)
Comunicação TCP/IP, RS232, RS485
Taxa de Baud (bps) 9600, 19200, 38400, 57600
Temperatura de funcionamento (ºC) 0 - 45
Umidade de funcionamento (%) 20 - 80
Tensão de funcionamento (V) DC 12V 3A
Saída do acionamento da trava EM (V) DC 12V 3A
Língua (Reader) English (Standard), (Upon Request - Indonesian, Thai,  
 Chinese, Spanish, Farsi, Arabic & Portuguese)
Software Língua English, Chinese, Indonesian, Thai, Vietnamese, Farsi, 
 German, Arabic, Spanish, Russian, Malay & Portuguese
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