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Terminál Biostation A2 představuje nejkvalitnější docházkový 
terminál společnosti Suprema. Terminál je vybaven špičkovým 
čtyřjádrovým procesorem, velkou paměť o kapacitě 8GB, 
do které je možno uložit až 500 000 uživatelů a 5 000 000 
záznamů historie.

BioStation A2 využívá výhodu nového snímače OP5 a 
vylepšeného algoritmu vyhodnocení otisků prstů Suprema a 
poskytuje nejlepší přesnost ve světě.

BioStation A2 je navržen tak, aby zajistil maximální užitnou 
hodnotu pro uživatele. 5“IPS LCD dotyková obrazovka 
poskytuje široký pozorovací úhel a snadný provoz. Uživatelské 
rozhraní je inspirováno materiál designem založeným na 
Androidu, který je pro uživatele jasný a snadno pochopitelný.

ROzšíření SeCURe I/O

 + Přídavná jednotka pro bezpečnější ovládání dveří s rozšířením vstupů a výstupů 
 + Šifrovaná komunikace pro zvýšenou bezpečnost 
 + 16MHz 8bitový procesor 
 + 4 digitální vstupy a dva výstupy relé 
 + Velikost: 143 x 82 x 35 mm (š x v x h)

Varianty

Bsa2-oePW otisky prstů, 125kHz eM

Bsa2-oMPW otisky prstů, 125kHz Hid Prox

Bsa2-oiPW otisky prstů, 13.56MHz MiFare, MiFare Plus, desFire/eV1, FeliCa, iClass se/sr, nFC

Bsa2-oHPW otisky prstů, 13.56MHz MiFare, MiFare Plus, desFire/eV1, FeliCa, nFC
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TeCHnICKÁ SPeCIFIKACe

Hardware

Procesor 1.0GHz Quad Core

Paměť 1GB raM + 8GB Flash

displej 5.0“ iPs lCd dotykový

zvuk 24bit/Voice dsP (echo Cancellation)

Pracovní teplota -20° to 50°C

tamper ano

napájení 12VdC

Poe ano

rozměr 155 x 155 x 40 mm (š x v x h) 

Certifikace Ce, FCC, kC, roHs, reaCH, Wee

Kapacita paměti

max. uživatelů (1:1) 500 000

max. uživatelů (1:n) 20 000

max. šablon (1:1) 1 000 000

max. šablon (1:n) 200 000

historie událostí 5 000 000

Rozhraní

WiFi 802.11 b/g

tCP/iP ano

rs-485 1ch Host or 1ch slave

rs-232 ne

Wiegand 1ch in/1ch out

výstup 2 výstupy

relé 1 relé

usB host

sd Card slot 32GB


