
Product

Phương pháp đa xác nhận
Keylock 7700 hỗ trợ một số 
phương pháp xác minh, chẳng 
hạn như dấu vân tay, mật khẩu 6 
chữ số và thậm chí kiểm tra thẻ. 
Lựa chọn, lựa chọn.

Bề ngoài rất hợp thời
Vỏ ngoài bằng hợp kim kẽm mịn 
kết hợp với một màn hình cảm 
ứng màu đen cổ điển đem lại cho 
thiết bị trông bóng mượt, phù hợp 
với bất kỳ môi trường làm việc 
chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp 
vừa và nhỏ.

Sử dụng không gian tối thiểu
Keylock 7700 được cài đặt trên 
một cánh cửa riêng, tiết kiệm 
không gian tường và tránh mất 
công đục tường để lắp đặt.

Công suất lớn
Keylock 7700 có dung lượng bộ 
nhớ lớn là 32MB, quá đủ để giữ 
500 dấu vân tay và 500 mật khẩu 
đăng ký, cũng như các bản ghi 
giao dịch và cài đặt múi giờ.

Tuổi thọ pin tối ưu
Keylock 7700 hoạt động bằng 
nguồn pin và bản thân thiết bị 
được lập trình để tối ưu hóa tuổi 
thọ của pin đã lắp vào bằng cách 
đưa vào chế độ tiết kiệm điện 
năng khi để không dùng trong 
thời gian dài.

Thân thiện với khách tới thăm
Mong đợi một số khách không 
đăng ký? Không có vấn đề gì. 
Keylock 7700 chỉ khóa khi bạn 
nâng thanh bên trong chốt một 
chút lên trên. Vì vậy, bạn có thể 
kiểm soát được khi cửa bị khóa và 
mở khóa.

Quản lý USB
Với phong cách quản lý USB của 
Keylock 7700, truyền dữ liệu 
không thể dễ dàng hơn. Tải về 
các bản ghi giao dịch bây giờ chỉ 
còn vài bước.

Thuật toán mới nhất
Tất cả mọi thứ là tốt nhất được 
sử dụng cho Keylock 7700, đó là 
lý do tại sao nó hỗ trợ thuật toán 
VX10.0 mới nhất để quét dấu vân 
tay nhanh hơn và chính xác hơn.

USB

Keylock 7700 là bộ khóa cửa cơ khí, được thiết kế để lắp đặt vào cửa của một khu vực giới hạn, thay thế nắm cửa và chìa truyền thống. 
Với Keylock 7700, bạn sẽ cần phải quét dấu vân tay, thẻ của bạn hoặc nhập vào mật khẩu 6 chữ số để mở khóa cửa, thay vì sử dụng 
một chìa khóa thông thường, mà thường rất dễ làm giả. Kiểu dáng đẹp với phần ngoài bằng hợp kim kẽm của Keylock 7700 đi kèm với 
một thanh chốt vững chắc có thể dễ dàng chuyển xung quanh để phù hợp với cửa mở sang phải hoặc mở sang trái. Sản phẩm lý tưởng 
để sử dụng cho kho tàng cần bảo mật cao, văn phòng của giám đốc điều hành cấp cao, vì sản phẩm đi kèm với các lựa chọn của một 
chốt cửa hai lưỡi an toàn, bền và những người có ý định xấu khó có thể vượt qua. Đó không phải là tất cả, Keylock 7700 là khóa cửa cơ 
khí đầu tiên của FingerTec hỗ trợ cài đặt múi giờ, ngoài việc có khả năng lưu trữ 500 dấu vân tay, thẻ và mật khẩu.

Keylock7700Được kiểm soát với 

Mật khẩu ThẻDấu vân tay
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Đóng gói
Kích thước (mm) : 410 (D) x 140 (R) x 225 (C)
Trọng lượng : 4,75 kg

© 2000-2014 FingerTec Worldwide Limited. Mọi quyền được bảo lưu.

LƯU Ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Đánh dấu http://product.fingertec.com để biết thông tin sản phẩm mới nhất. 

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn qua video

Mẹo kỹ thuật

Sản phẩm

LIÊN KẾT WEB
Sơ đồ lắp đặt

 BẢN VẼ BỐ TRÍ  

Đại lý được ủy quyền:

Keylock 7700
Hợp kim kẽm
Máy quét dấu vân tay quang học 
Màn hình OLED màu đen và màu trắng
400 MHz 
Bộ nhớ Flash 32 MB    
Biobridge VX 10.0
560 

Mặt trước:  150 x 93 x 268 (có tay cầm) Mặt sau: 150 x 90 x 268 (có tay cầm)

 70 x 50 x 268  (không có tay cầm)  70 x 90 x 268 (không có tay cầm)

35 -  70

Lưỡi đơn (Keylock 7700S)
Lưỡi đôi (Keylock 7700D)

Có

500
100
100
30000

dấu vân tay (1:1, 1:N), thẻ và mật khẩu
2
Bất kỳ góc nào
< 1
< 0.0001
< 1
6 

Có
Làm theo đặt hàng 

ổ đĩa USB 

0 ~ 45
20 ~ 80 
Pin kiềm 4 x 1,5V AA cho 4000 hoạt động
< 35
< 150
< 200
> 1500
< 4.5
Quan trọng pin & cơ khí

Tiếng Anh (Tiêu chuẩn), Các ngôn ngữ khác được cung cấp theo yêu cầu.

Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, Trung Quốc (truyền thống), Tiếng Trung Quốc (giản thể), Indonesia, 
Tây Ban Nha, Thái Lan. 
Các ngôn ngữ khác được cung cấp theo yêu cầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KIỂU
HOÀN THIỆN BỀ MẶT
LOẠI MÁY QUÉT
HIỂN THỊ
BỘ XỬ LÝ
BỘ NHỚ
THUẬT TOÁN
ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA MÁY QUÉT (dpi)
KÍCH THƯỚC (D X R X C), mm

• Độ dày của cánh cửa, mm 
• Loại chốt cửa

• Nút khóa bên trong 
LƯU TRỮ
• Các khuôn mẫu dấu vân tay  
• Mật khẩu  
• Thẻ
• Các nhật ký giao dịch
ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA 
• Các phương pháp
• Dấu vân tay đề nghị cho mỗi nhận dạng người dùng
• Bố trí dấu vân tay
• Thời gian xác minh (giây)
• FAR (%)
• FRR (%)
• Chiều dài của mật khẩu (số)
THẺ HỖ TRỢ
• RFID: 64-bit, 125kHz
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz
GIAO TIẾP
• Phương pháp
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
• Nhiệt độ (°C)
• Độ ẩm (%)
• Nguồn vào 
• Điện năng tiêu thụ - tĩnh (μA)
• Điện năng tiêu thụ - hoạt động (μA)
• Điện năng tiêu thụ - dẫn động (μA)
• Điện áp chống tĩnh điện (V)
• Điện áp cảnh báo pin yếu (V)
CƠ CHẾ SAO LƯU MỞ KHÓA
NGÔN NGỮ HIỂN THỊ (ĐẦU CUỐI)

PHẦN MỀM NGÔN NGỮ 




