Vingerscanner
BioKey

Toepassing
Met de HMB Vingerscanner BioKey kunnen
Meerpuntssluitingen of Elektrische Deuropeners eenvoudig geopend worden. Door uw vinger langs de
scanner te swipen wordt de deur geopend. De HMB
Vingerscanners voldoen aan de hoogste biometrische
veiligheidseisen en zijn tevens ontwikkeld volgens
strenge richtlijnen tegen manipulatie. Ze zijn zowel
binnen als buiten toepasbaar. De Vingerscanners zijn
leverbaar in verschillende uitvoeringen:
• Een smalle uitvoering geschikt voor montage in
aluminium en kunststof deuren of smalle zijstijlen;
• Een vierkante uitvoering voor montage in een

Voordelen

wandcontactdoos;
• Een opbouw uitvoering voor montage vlak op
de gevel.

• Afwijzing vingerafdruk minimaal;

De intelligentie zit in een aparte unit om manipulatie
uit te sluiten. Alleen samen geleverde componenten
communiceren met elkaar. Bovendien blijven er geen
vingerafdrukken achter op de scanner wegens de
“swipe” beweging (uitsmeren van de vingerafdruk), en
blokkeren de Vingerscanners automatisch bij misbruik.
De zogenoemde ‘point tags’ van een vinger die worden
opgeslagen, zijn niet genoeg om een vingerafdruk te
reconstrueren.
Afwijzing van de vingerafdruk is minimaal. De
Vingerscanner is zodoende ook te gebruiken door
kinderen, de scanner leert namelijk mee met de
verandering van de vingerafdruk door groei.

• Voldoen aan de hoogste biometrische
veiligheidseisen;
• Zowel binnen als buiten toepasbaar (voldoet
aan IP56);
• Zelf-lerend: herkent vingerafdrukken beter
naarmate deze vaker wordt gebruikt;
• Vingerafdruk blijft niet achter op de scanner
wegens “swipe” beweging;
• Automatische blokkering bij misbruik;
• De Vingerscanner is eenvoudig te deblokkeren
d.m.v. een ingeleerde vingerafdruk;
• Intelligentie zit in een aparte unit om manipulatie
uit te sluiten. De Vingerscanner en intelligentie
worden in de fabriek aan elkaar gekoppeld;
• De scanner leert mee met de verandering van
de vingerafdruk (i.v.m. veroudering);
• Eenvoudig te installeren en makkelijk vingers in
te leren;
• Autotestfunctie voor installateur.

“Afwijzing vingerafdruk minimaal”

Artikelinformatie
Vingerscanners
Stand-alone
Artikel
Omschrijving
200300
Vingerscanner BioKey basic RVS
vierkant
200310
Vingerscanner BioKey basic RVS
smal
200315
Vingerscanner BioKey basic RVS
vierkant
200305
Vingerscanner BioKey + Masterpad*
vierkant
* Masterpad: via IR afstandsbediening worden gebruikers beheerd.

inbouw wandcontactdoos
inbouw met voormontage
opbouw
inbouw wandcontactdoos

Netwerk met Software
Artikel
Omschrijving
200340
Vingerscanner inleerstation & software
200341
Vingerscanner netwerk RS485 inbouw RVS
200342
Vingerscanner netwerk RS485 inbouw wit
200343
Vingerscanner netwerk RS485 inbouw zilver
200344
Vingerscanner netwerk RS485 opbouw RVS
200345
Vingerscanner netwerk RS485 opbouw wit
200346
Vingerscanner netwerk RS485 opbouw zilver
Eventueel zijn de Vingerscanners te verkrijgen in een andere uitvoering. Neem contact op met
verkoop@hmb.nu om te vragen naar de mogelijkheden (bv. andere kleuren en/of vingerscanners
met verschillende relaises voor openen meerdere deuren met een vingerscanner)
Tips
• Pas de Vingerscanner BioKey toe i.c.m. de
HMB Motortronic voor maximale veiligheid;
• Speciale uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar,
bijvoorbeeld voor het openen van meerdere deuren
met één Vingerscanner of andere kleur;
• Ook verkrijgbaar voor het ontgrendelen van
elektrische deuropeners;
• Bekijk ook de handleiding voor het inleren van
de HMB Vingerscanners.

“Erg goed bestand tegen misbruik”
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