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Apresentação: 
O BIOFINGER 115K da CS é um controle de acesso biométrico e proximidade RFID que possui um 

elevado desempenho. Seu avançado algoritmo proporciona velocidade e precisão nas leituras. 

Seu gabinete metálico com grau de proteção IP65 possibilita sua aplicação em condições 

adversas. O BIOFINGER 115K oferece ainda a versatilidade do uso autônomo ou gerenciado por 

software. Quando funcionando de forma autônoma o administrador pode utilizar um cartão ou 

teclado externo para realizar as configurações. 
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A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir partes deste documento sem aviso prévio. Não 

nos responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto. 
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Características: 

 Leitor de impressão digital de alta durabilidade e 

qualidade 

 Capacidade para armazenar 1.500 digitais 

 Capacidade para armazenar 10.000 cartões 

 Capacidade para armazenar 100.000 logs 

 Operação e programação stand-alone ou 

software 

 Comunicação com o PC - TCP/IP ou RS485 

 Entrada para sensor de porta aberta 

 Entrada para botão de saída 

 Saída de alarme 

 Saída para fechadura 

 Liberação de acesso por grupo e horário 

 Grau de Proteção IP65 

 Entrada USB para transferência de logs e 

usuários. Podendo também utilizar teclado 

externo para configuração 

 Comunicação com leitores escravos: Wiegand e 

RS485 

Esquema de ligação: 

 

Especificações 

Capacidade de armazenamento de digitais 1.500 

Capacidade de armazenamento de cartões 10.000 

Armazenamento de logs 100.000 

Comunicação com PC TCP/IP e RS485 

Tensão de Alimentação  12 Vcc  

Corrente de 
Consumo 

Estado Normal 328 mA 

Relé Atuando 352 mA 

Modo Standby 235 mA 

Temperatura de operação 0° ~ +45° 

Umidade relativa 10% ~ 90% 

Dimensões (L x A x P) 73 x 148 x 34,5 mm 

Peso aproximado 1,15 kg 

Botão de Saída NA 

Alarme Contato seco 

Tamper Sim 

Sensor de porta aberta NA/NF 

Saída para fechadura NA/C/NF 

Entrada USB Download / Upload / Teclado Externo 
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