
Funksjoner

✽ Enklere installasjon med mindre kabling

✽ Lavere pris pr dør uten konvensjonelle undersentraler 

✽ Fleksibel og skalerbar IP-basert systemstruktur

✽ Biometrisk sikkerhet til prisen som for standard kortbaserte systemer

✽ Fleksibel administrasjon av soner for anti-passback og alarm

✽ BioStar SDK for enkel integrering med tredjepart systemer

                                BioStar er Suprema’s neste generasjons adgangskontroll system 
basert på IP kommunikasjon og biometrisk sikkerhet. Biometriske enheter installert ved hver 
dør fungerer ikke bare som lesere - men også som selvstendige intelligente kontrollenheter.  
Relémoduler kan installeres på innsiden av dører for å garantere total sikring. 

Kombinasjonen av Biometri og IP er en optimal løsning som utnytter fordelene med hver teknologi. 
Høyere kostnad for biometri kompenserer BioStar for ved å unngå kostbare undersentraler i  
systemene og eliminere kabling fra hovedsentral til hver eneste dørkontroll. BioStar’s IP-baserte 
kommunikasjon gjør biometrisk datadistribusjon i nettverk til en enkel oppgave. 

Nå åpner synergien av biometri og IP fremtiden for systemer til adgangskontroll. 
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IP-basert distribuert adgangskontrollsystem

Spesifikasjoner Systemstruktur

Fordeler med BioStar systemkonseptet

✽ Maksimalt 512 dører

✽ Maksimalt 512 enheter

✽ Server-klient basert (32 klienter tilgjengelig)

✽ 128 timeplaner

✽ 128 adgangsgrupper

✽ Soner

     - Inntil 64 enheter pr sone

     - Anti-passback, inngangsbegrensning 

     - Alarmsone

     - Brannalarmsone

✽ Nettverk

     - TCP/IP, RS485

✽ Database

     - MSDE(default), MS SQL, MySQL, Oracle

✽ Støttede enheter

     - BioStation

     - BioEntry Plus

     - Xpass

     - Sikker I/O

Sammenliknet med konvensjonelle adgangskontrollsystemer leverer BioStar  
effektivitet og stabilitet ved å distribuere intelligens til hver dør. 
Et antall enheter i nettverk med Ethernet eller RS485 kan enkelt grupperes 
for å organisere en sone for anti-passback eller alarmhåndtering. 

✽ En sone kan inneholde inntil 64 enheter.
✽ Hver host kan styre inntil 7 slaveenheter og 4 sikre

    
 I/O enheter i et RS485 nettverk.
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