
FS82 معرفي اسکنر اثر انگشت مدل
اسکنر/کارت خوان FS82 ، اسکنر اثر انگشت FS80 و کارت خوان هوشمند ISO 7816 را در يک دستگاه جمع کرده است.

FS82 ، دقيقا تمام خصوصيات FS80 را دارد و مي تواند صرفا به عنوان اسکنر اثر انگشت استفاده شود. کارت خوان در FS82 مي تواند با هر کارت 

هوشمندي که با ISO7816 سازگار است ، کار کند و همچنين مي تواند به تنهايي به عنوان کارت خوان  استفاده شود. 
اسکنر اثر انگشت و کارت خوان براي انجام تشخيص هويت دوبل ترکيب مي شوند. اثر انگشت ثبت شده مي تواند بر روي کارت هوشمند )که توسط 

کاربر حمل مي شود( ذخيره شود تا با اثر انگشت زنده اي که در زمان تشخيص هويت توسط اسکنر اثر انگشت گرفته شده ، مقايسه )match( شود. 

FS82 مشخصات

مشخصات عمومی 
  plug & play با قابليت  USB 2.0 رابط

با کابل USB استاندارد با طول 2 متر 
اندازه کوچک ، 35 * 73 * 50 ميلي متر 

وزن کم ، 160 گرم 
درجه حرارت مجاز : 10-  تا 55+  درجه سلسيوس

مصرف انرژی:
1350mW<)فعال )در حال اسکن -       

       - فقط روشن )در حالتيکه اسکنر به کامپيوتر متصل است ولی . 
950mW<)اسکن نمی کند         .

       - حالت استراحت )فقط با رخداد USB bus استاندارد فعال       . 
27mW<)می شود        .

مشخصات اسکنر 
مساحت سطح اسکن اثر انگشت ، 24 * 16 ميلي متر مربع مي باشد. 

کيفيت تصوير ، 320 * 480 پيکسل يا DPI 500 مي باشد. 
حجم فايل تصوير خام اثر انگشت ، 150 کيلو بايت مي باشد. 
داراي خصوصيت تشخيص اثر انگشت زنده )LFD( مي باشد.

مشخصات کارت خوان
 EMV 2000 و ISO 7816 موافق با استانداردهاي

حداکثر سرعت رابط کارت هوشمند تا 119 کيلوبايت بر ثانيه مي باشد 
)در صورتيکه توسط کارت پشتيباني شده باشد(  

 1.8v 3 وv5 ،اvا)smart cards(پشتيباني از کارت هاي هوشمند
تأمين 60mA براي کارت هوشمند 

تشخيص انواع کارت هوشمند بصورت خودکار 
)C4/C8 Supported(8اpin قابليت پشتيباني

)SPE(اSecure Pin Entry

LED )ديود( دورنگ براي نمايش وضعيت کارت خوان هوشمند 

نیازمندی های سیستم 
MS Windows 2000/XP/Vista  

 200MHz or higher Pentium processor

 128MB RAM minimum

USB port and CDROM drive


