Kesederhanaan dalam
Keamanan yang Mengantarkan
Ketenangan Pikiran
kepada Anda

s-Kadex
Kartu

Kata sandi

s-Kadex, tambahan terakhir pada keluarga produk Kadex merupakan alat pembaca kartu elektronik yang paling sederhana dan paling kompak dari FingerTec! Perangkat kontrol akses otomatis terbaru ini mampu berfungsi tanpa tambahan peranti lunak, menjadikannya solusi
stand-alone (mandiri) sempurna untuk usaha kecil dan perumahan yang tidak membutuhkan pelacakan kehadiran. s-Kadex mendukung
kartu ID, kata sandi 4 digit, atau kombinasi dari keduanya dan meskipun dimensinya kecil, semua fungsi vital dari keluarga produk Kadex
masih ada untuk memaksimalkan nilai s-Kadex untuk uangnya. Ukuran perangkat ini juga memungkinkannya untuk ditempatkan dengan
mudah di sudut sempit mana pun, menjadikannya cocok untuk setiap situasi.

Mungil Namun Padat Fungsi

Pemasangan Yang Mudah

s-Kadex mungkin mungil dan ramping,
tetapi perangkat ini masih memiliki
cukup daya pemrosesan untuk memastikan waktu verifikasi cepat, kurang
dari satu detik dan memori yang cukup
untuk menyimpan transaksi berjumlah
raksasa, 30.000 transaksi.

s-Kadex membutuhkan usaha minimum
untuk pemasangan karena kesederhanaan perangkat ini, dan digabungkan
dengan ukurannya yang kompak, dapat
dengan mudah ditempatkan di lokasi
mana pun pilihan Anda.

Perangkat yang Sepenuhnya
Mandiri

Pengelolaan & Pendaftaran
Sederhana

s-Kadex dapat digunakan sebagai perangkat mandiri untuk pengelolaan
akses sederhana, menjadikannya sempurna sebagai solusi efektif biaya dan
total tanpa hambatan untuk kantor
usaha kecil Anda atau di rumah.

Penampilan sederhana s-Kadex dilengkapi dengan sistem pengelolaan sederhana. Ketikkan saja sandi administrator
Anda untuk mulai mendaftarkan atau
menghapus data.

Pemberitahuan Peristiwa yang
Ringkas dan Jelas

Nilai untuk Uang

Sebuah buzzer (bel) dan LED terpasang
dalam s-Kadex untuk menyampaikan
pemberitahuan audio dan visual yang
jelas selama suatu peristiwa yang mungkin terjadi pada perangkat.

Padu-padankan sistem FingerTec Anda
dengan keluarga produk Kadex untuk
memberikan nilai lebih untuk uang
Anda. Keluarga produk alat pembaca
yang luwes ini akan memastikan solusi
yang paling efektif biaya untuk situasi
Anda.

Adaptabilitas untuk Keamanan
Tambahan

Kombinasikan Metode Verifikasi
Anda

s-Kadex kompatibel dengan semua
kunci elektro-magnetik 12V DC/relay
output dan juga dapat dihubungkan
dengan alarm NO (Buka Normal) untuk
memberikan keamanan tambahan pada
ruang Anda.

Untuk pengamanan ruangan Anda lebih
jauh, s-Kadex dapat menerima empat
kombinasi kartu berbeda (RFID atau MiFARE) atau metode verifikasi kata sandi
sesuai pilihan Anda.

TAUTAN WEB

PANDUAN PENGGUNA
Diagram Instalasi

Produk
• http://info.fingertec.com/s-kadex-1

Kabel daya dan sinyal buka pengunci
pintu
Sistem pengunci pintu

Panduan Instalasi
• http://info.fingertec.com/s-kadex-2

Panduan Pengguna

Switching
power supply
12V DC

AC110/240V
Input Daya

• http://info.fingertec.com/s-kadex-3

Baterai Dapat
diisi Ulang
DC 12V

DI ATAS LANGIT-LANGIT
LANGIT-LANGIT
Kunci EM

Kaca Pecah
Darurat

Saklar kunci
ON-OFF

s-Kadex

Tombol

DI LUAR RUANGAN

DI DALAM RUANGAN

SPESIFIKASI
MODEL

s-Kadex

FINISHING PERMUKAAN

Stirena butadiene akrilonitril (ABS)

JENIS PEMINDAI

Kartu

MIKROPROSESOR

400 MHz

MEMORI

Memori flash 32 MB

ALGORITMA

BioBridge VX 10.0

DIMENSI (P X L X T), mm

88 x 25 x 88

PENYIMPANAN
• Kartu

500

• Kata sandi

8 sets (panjang maks 4 digit per sandi)

PENDAFTARAN & VERIFIKASII
• Metode

Kartu & kata sandi

• Waktu verifikasi (detik)

Max 4

• Panjang kata sandi (angka)

<1

TEKNOLOGI KARTU
• RFID: 64-bit, 125kHz

Ya

• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz

Dibuat sesuai pesanan

LINGKUNGAN PENGOPERASIAN
• Suhu (°C)

0 ~ 45

• Kelembaban (%)

20 ~ 80

• Input Daya

DC 12V 3A

KONTROL AKSES
• Output penggerak EM lock

DC 12V/output relay

• Output alarm

NO saja

• Sensor pintu

Ya (NO/NC)

TIPE VERIFIKASI KELOMPOK

Kemasan

Dimensi (mm)
Berat

: 173 (P) x 60 (L) x 135 (T)
: 0.30 kg

• Kata sandi saja

Ya

• Kartu saja

Ya

• Kartu atau kata sandi

Ya

• Kartu dan kata sandi

Ya

CATATAN: Spesifikasi bisa berubah. Untuk informasi produk terbaru, kunjungi http://product.fingertec.com.
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