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1 Segurança

Observe as seguintes instruções para usar o produto com segurança e
evitar o risco de lesões ou danos à propriedade.

!

Advertência!
Risco de incêndio e choque elétrico
Não instale este produto em ambiente com luz solar direta,
umidade, pó ou fuligem.
Não instale este produto em ambiente com calor
proveniente de aquecedor elétrico.
Instale o produto em um lugar seco.
Instale o produto em um ambiente não sujeito à
interferência eletromagnética.
Não instale ou repare o produto de modo independente ou
por conta própria.
Não permita que líquidos como água, bebidas ou produtos
químicos entrem em contato com o produto.

!

Advertência!
Risco de explosão
A substituição da bateria do RTC por uma de tipo incorreto
pode causar explosão. Descarte a bateria de acordo com as
regulamentações regionais ou internacionais apropriadas
relevantes a tais resíduos.
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Aviso!
Se o produto apresentar danos ocasionados por uma
instalação ou reparação independentes ou feitas pelo
usuário, o serviço gratuito de assistência técnica não será
fornecido.

!

Cuidado!
Danos ao produto ou lesões físicas
Não instale o cabo da fonte de alimentação em local de
circulação de pessoas.

Aviso!
Risco de danos ao produto ou mau
funcionamento
Não instale o produto próximo a objetos com forte campo
magnético, como ímãs, aparelhos de TV, monitores
(especialmente de CRT) ou alto-falantes.
Se o produto for instalado em ambientes externos em que
ficar completamente exposto, instale conjuntamente um
gabinete de proteção.
Ao instalar mais de um dispositivo, reserve espaço entre os
dispositivos para o trabalho de instalação.
Não deixe cair o produto nem permita que ele receba
impactos.
Não suje ou danifique o contato de impressão digital com
mãos sujas ou substâncias estranhas.
Limpe o produto com um pano macio e seco sem usar água,
benzeno ou álcool.
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Aviso!
Para obter informações adicionais sobre este
produto, baixe o Manual de Instalação e o
firmware no nosso site:
http://www.boschsecurity.com.
Acesse Products (Produtos) > Access Control Systems
(Sistemas de controle de acesso) > Readers and Cards
(Leitores e cartões) > Biometric readers (Leitores
biométricos).
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2 Introdução

2.1 Componentes

ARD-FPBEW2 Suporte

Núcleo de
Ferrite

(1 cada)

Bucha de PVC
(2 cada)

Termo retrátil

Chave Torx 
Parafuso de

fixação (2 cada)
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Gabarito de
perfuração

Manual do OSS Instruções de
segurança

Guia de
Instalação

Rápida

Aviso!
Os componentes podem variar de acordo com o ambiente
de instalação.
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2.2 Nomes e função das peças

Item Recurso

1 Lâmpada de LED
Indica o estado operacional do produto com a cor da
lâmpada de LED.

2 Unidade de autenticação de cartão de radiofrequência
Lê cartões de radiofrequência para marcar a entrada e a
saída.

3 Unidade de autenticação de impressão digital
Lê as impressões digitais encostadas nele para marcar a
entrada e a saída.
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Item Recurso

4 Botão de redefinição da rede
Redefine a configuração de rede. Para obter mais detalhes,
consulte o item Redefinição das configurações de rede.

5 Lâmpada de LED para o estado da rede
Exibe o estado da conexão de rede.

6 Cabo
– Cabo de interface
– Cabo de alimentação
– Conector Ethernet
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2.3 Cabos e conectores
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PIN Nome Cor

1 WG Tamper Rly NO Cinza (listra branca)

2 WG Tamper Rly COM Verde (listra branca)

3 WG Tamper Rly NC Laranja (listra branca)

4 Não usado Azul

Marrom

5 Não usado Vermelho

Verde

6 WG D0 Verde

7 WG D1 Branco

8 WG GND Preto

9 TTL IN1 (LED vermelha) Marrom

10 TTL IN0 (LED verde) Roxo

11
PWR +VDC Vermelho

12 Não usado Rosa

13 PWR GND Preto (listra branca)

14 485 TRXN (RxTx-) Amarelo (listra preta)

15 485 TRXP (RxTx+) Azul (listra branca)

16 485 PAG Branco (listra preta)
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17 ENET TXP Branco

18 ENET TXN Laranja

19 ENET RXP Preto

20 ENET RXN Amarelo

2.4 Como cadastrar uma impressão digital

Para melhorar a taxa de autenticação de impressões digitais, é
necessário cadastrar corretamente a impressão digital. O ARD-FPBEW2
pode reconhecer uma impressão digital mesmo em diferentes ângulos e
posições da digital do usuário. Ao cadastrar a impressão digital com
atenção aos seguintes aspetos, é possível melhorar a taxa de
autenticação.

Escolha de um dedo para o registro da impressão digital

– Em antecipação à eventualidade de não ser possível usar a
impressão digital de um dedo específico, por estar carregando algo
nessa mão ou ter uma ferida no dedo, até dez impressões digitais
podem ser registradas para cada usuário.
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– No caso de um usuário com dificuldade no reconhecimento da
impressão digital, é possível melhorar a eficiência da autenticação
registrando duas vezes seguidas o mesmo dedo.

– Se um dedo tiver algum corte ou se a impressão digital estiver
pouco nítida, é possível usar outro dedo para a impressão digital.

– É recomendável usar o dedo indicador ou o dedo médio ao
digitalizar a impressão digital. A taxa de autenticação pode ser
reduzida se for difícil colocar outro dedo com precisão no centro do
sensor de leitura de impressões digitais.

Método de cadastro de impressão digital
1. Coloque o dedo com a impressão digital a ser registrada na unidade

de autenticação de impressões digitais e pressione-o suavemente
para obter uma melhor autenticação.

2. Após soar um bipe, registre novamente a impressão digital do
mesmo dedo (registre duas vezes cada dedo a ser cadastrado).

Cuidados ao cadastrar uma impressão digital
Quando uma impressão digital é reconhecida, ela é comparada com a
impressão digital registrada em primeiro lugar, portanto o primeiro
registro da digital é o mais importante. Preste atenção aos seguintes
aspetos ao registrar a impressão digital:
1. Posicione o dedo com pressão suficiente para estabelecer um

contato completo com o sensor.
2. Posicione o centro da impressão digital no centro do sensor.
3. Se um dedo tiver algum corte ou se a impressão digital estiver

pouco nítida, é possível usar outro dedo para a impressão digital.
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4. Registre a impressão digital corretamente sem mover o dedo, de
acordo com as instruções na tela.

5. Se você deixar o dedo em pé de modo que a área de contato com o
sensor diminua ou o ângulo do dedo esteja inclinado, a
autenticação da impressão digital poderá não ocorrer.

Quando a impressão digital não é reconhecida
O ARD-FPBEW2 pode reconhecer uma impressão digital
independentemente de mudanças da estação ou das condições do
dedo. No entanto, a taxa de autenticação pode variar de acordo com o
ambiente exterior ou com o método de apresentação da impressão
digital.
Quando a autenticação da impressão digital não ocorre sem
dificuldades, é recomendável tomar as seguintes medidas:
1. Se o dedo estiver úmido de água ou suor, seque o dedo e tente

novamente.
2. Se o dedo estiver seco demais, sopre as pontas dos dedos e tente

novamente.
3. Se o dedo tiver algum corte, registre a impressão digital de outro

dedo.
4. A impressão digital registrada inicialmente pode não ter sido

registrada corretamente; nesse caso, registre novamente a
impressão digital de acordo com as instruções na seção "Cuidados
ao cadastrar uma impressão digital".
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3 Instalação

3.1 Instalação do suporte e do produto

– Determine a posição correta para instalação do suporte utilizando o
gabarito de furação fornecido. Fixe firmemente o suporte inserindo
os parafusos de fixação através do suporte na posição em que o
ARD-FPBEW2 será instalado.

Aviso!
Se você instalar o ARD-FPBEW2 em uma parede de
concreto, faça os furos, insira as buchas de PVC e prenda
com os parafusos de fixação.
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Aviso!
Para evitar interferência por radiofrequência, é preciso
manter uma distância mínima de separação.
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1. Instale o ARD-FPBEW2 no suporte fixado.
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2. Acople o ARD-FPBEW2 ao suporte girando o parafuso de fixação
Torx.

3. Fixe o suporte de instalação na parede utilizando os parafusos de
montagem na parede.

4. Enganche o leitor de impressões digitais no suporte de montagem.
5. Prenda o leitor de impressões digitais ao suporte usando o

parafuso Torx.

3.2 Conexão da fonte de alimentação

Aviso!
Utilize um adaptador de fonte de alimentação de CC 12 V (±
10%) de no mínimo 600 mA com aprovação da IEC/EN
60950-1. Se quiser conectar e usar outro dispositivo com o
mesmo adaptador de fonte de alimentação, é necessário
usar um adaptador com a capacidade de corrente igual ou
superior à requerida pela potência total consumida por este
terminal e pelo outro dispositivo.
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3.3 Conexão de rede - TCP/IP

Conexão LAN (conectando a um hub)
Você pode conectar o produto a um hub usando um cabo geral do tipo
CAT-5 (ou superior).

Conexão LAN (conectando diretamente a um PC)
O ARD-FPBEW2 possui uma função automática MDI/MDIX, de maneira
que ele pode ser conectado diretamente a um PC utilizando um cabo
normal CAT-5 (ou superior), e não um cabo crossover.
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3.4 Conexão Wiegand
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3.5 Conexão RS 485

3.6 Redefinição das configurações de rede

1. Ligue a fonte de alimentação.
2. Pressione o botão de redefinição da rede na parte de trás do

dispositivo até que este reinicie automaticamente.
3. Conecte o dispositivo com os valores padrão.

3.1 Endereço TCP/IP: atribuição de endereço DHCP (se a atribuição
do endereço DHCP falhar, 169.254.x.x será definido).
3.2 Modo Servidor: Desabilitado
3.3 RS-485: Conexão ao computador, 115200 bps

4. Modifique o endereço TCP/IP ou informações do RS-485.
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5. Desligue e, após alguns instantes, religue a alimentação, verificando
em seguida se a configuração de rede está correta.
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4 Dados técnicos

4.1 Especificações do produto

Categoria Recurso Especificações

Credencial Biométrica Impressão digital

Opção de
radiofrequência

125 KHz EM/HID Proxy,
13,56 MHz MIFARE/DESFire/
DESFire EV1/iClass

Alcance de leitura da
radiofrequência *

MIFARE/DESFire/EM/HID Proxy/
iClass/ISO15693: 50 mm, Felica:
30 mm



FPBE W2 Fingerprint Reader Dados técnicos | pt-BR 25

Bosch Access Systems GmbH 2018-02 | ARD-FPBEW2-IC |

Geral CPU 1,2 GHz Quad Core

Memória 2 GB Flash + 256 MB RAM

LED Multicolorido

Som Sinal sonoro multitom

Temperatura de
operação

-20 °C - 50 °C

Temperatura de
armazenamento

-40 °C - 70 °C

Umidade de
operação

0% - 80%, sem condensação

Umidade de
armazenamento

0% - 90%, sem condensação

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

Peso Dispositivo: 251 g
Suporte: 43 g (incluindo arruela
e parafuso)

Classificação IP IP67

Classificação IK IK09

Certificados CE, FCC, KC, RoHS, REACH,
WEEE
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Impressão
digital

Dimensões da
imagem

272 x 320 pixels

Profundidade de bit
da imagem

8 bits, 256 escalas de cinza

Resolução 500 dpi

Gabarito SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI
378

Extrator /
Combinador

Certificado e compatível com
MINEX

LFD Suportado

Interface Ethernet Suportada (10/100 Mbps, auto
MDI/MDI-X)

RS-485 OSDP V2

Wiegand

PoE IEEE802.3af

Adulterar Suportado
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Parâmetros
elétricos

Alimentação Tensão: CC 12 V
corrente: máx. 600 mA

Saída Wiegand VOH Mais de 4,8 V

Saída Wiegand VOL Menos de 0,2 V

Saída Wiegand 
Resistência ao pull-
up

Elevado internamente com 1 kΩ

* O alcance de leitura de radiofrequência varia de acordo com o
ambiente de instalação.

4.2 Dimensões

Dimensões em mm
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