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Leitor de impressão digital BioEntry W2,
OSDP, Multiclass
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u Leitor Multiclass para 125 kHz e 13,56 MHz

u Leitor multi-interface para Wiegand e OSDP seguro
(via RS-485)

u À prova de vandalismo, ideal para ambientes
externos difíceis

u Reconhecimento de impressão digital rápido e
preciso, com detecção de dedo em tempo real

u Inclusão de até 10 dedos por pessoa com BIS/ACE
4,5 (e versões posteriores)

Visão geral do sistema

O leitor de impressão digital BioEntry W2 é um
controle de acesso de impressões digitais com base
em IP com autenticação de dois fatores (impressão
digital e cartão).
O leitor pode ser conectado a um AMC2 via OSDP ou
Wiegand. Continua sendo possível configurar qualquer
leitor como leitor para cadastramento.

Notas de instalação/configuração

O comprimento máximo do cabo do sistema de bus
OSDP/RS485 é de 1.200 m com pares de fios
trançados. Até oito leitores podem ser conectados por
interface. Determine e controle o leitor utilizando a
ferramenta de configuração opcional. Para evitar
problemas de leitura de cartão, siga as instruções ao
planejar e instalar os leitores sem contato. Evite
instalar leitores de cartão sem contato próximo a
caixas ou superfícies metálicas (condutoras). Os
intervalos que devem ser deixados estão listados
abaixo:

• Distância mínima entre o leitor e as superfícies
metálicas junto à lateral: 30 mm

• Distância mínima entre o leitor e a unidade de
alimentação e os cabos de tensão de 230 V: 500 mm

• Distância entre o leitor e os cabos HF: no mínimo
500 mm

Especificações técnicas

Faixa de tensão de
operação

12 VCC ou alimentação via Ethernet (PoE
- Power over Ethernet)

Consumo de corrente Máx. 600 mA (pico)

Interfaces • Ethernet (TCP/IP 10/100 Mbps,
auto MDI/MDI-X) com PoE (IEEE
802.3af)

• RS-485 (OSDP v2)
• Wiegand

Classificação ambiental IP 67

Proteção contra impactos Certificado IK 09

Temperatura de operação -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Umidade 0% a 80%, sem condensação da água

Material da caixa Plástico



Cor Prata / preto

Conexão do painel Cabos fixos com conectores para a fonte
de alimentação, Ethernet e interfaces.
Monitoramento de violação

Compatibilidade de cartão • EM (esquema de codificação
padrão de 26/37 bits)

• HID Prox (esquema de 
codificação padrão de 26/37
bits)

• MIFARE classic (código CSN/
Bosch)

• MIFARE DESFire EV1 (código 
CSN/Bosch)

• iCLASS (esquema de codificação 
padrão de 26/37 bits)

• HID Corporate-1000 (esquema 
de codificação padrão de 35/48
bits)

• iCLASS SE (SIO - Identidade 
Segura de Objeto de 26/37 bits)

• iCLASS Seos (apenas código 
CSN de 26/37 bits) 

Dimensão (L x A x P) 50 mm x 172 mm x 38,2 mm (superior)
50 mm x 172 mm x 43,5 mm (inferior)

Peso (g) Dispositivo: 251 g

Informações sobre pedidos

Leitor de impressão digital ARD-FPBEW2-IC, OSDP, Mul-
ticlass
Leitor de impressão digital 5,0 x 17,2 x 4,3 cm, 251 g
líquido
Número do pedido ARD-FPBEW2-IC
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