
Zone Touch

Zone Touch je družina terminalov za registracijo delovnega časa, ki jih 
odlikuje širok nabor funkcionalnosti, stroškovna učinkovitost in podpora 
kartični ali brezkartični uporabi. Poleg standardnega kompaktnega 
modela sta na voljo še model s čitalnikom prstnih odtisov in model s 
štirimi robustnimi tipkami. Funkcionalnost kontrole pristopa je na voljo s 
priključitvijo Zone Door enote.



S svojo izjemno kompaktnostjo in čisto oblik-
ovno zasnovo družina naprav Zone Touch nudi 
enostaven, eleganten in cenovno ugoden up-
orabniški vmesnik za registracijo prisotnosti 
na delovnem mestu. Vgrajen čitalnik kartic 
podpira formate HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS 
Seos® in MIFARE® DESFire® EV1 SE. Možna je 
tudi povezava s številnimi zunanjimi čitalniki.

Zone Touch se v sistem poveže neposredno 
preko Ethernet priključka. Priklop dodatne 
vhodno-izhodne naprave Zone Door omogo-
ča funkcionalnost kontrole pristopa enih vrat z 
dvostransko kontrolo. Zaradi trpežnega zaslo-
na na dotik je Zone Touch primeren tudi za 
uporabo v manj zahtevnih industrijskih okoljih.

Na voljo sta tudi dva modela z ohišjem, ki dose-
ga stopnjo zaščite IP65. Takšen nivo zaščite 
omogoča uporabo na prostem. Model FP 
vključuje čitalnik prstnih odtisov proizvajalca 
Morpho, ki je vodilni na področju biometričnih 
tehnologij. Model KB pa ima poleg zaslona na 
dotik tudi štiri tipke in podpira uporabo stare-
jših kartičnih formatov.

Zone Touch

Vgrajen čitalnik RFID 
kartic podpira večino 
kartičnih tehnologij.

Podpora za  
HID Mobile Access™ 
omogoča uporabo 
mobilnega telefona 
namesto kartic.

Kompaktna različica za 
standardne aplikacije

• uporabniško nastavljivi registrirni dogodki

• avtonomno delovanje v primeru izpada povezave

• samodejno preklapljanje med načinoma s 
povezavo in brez povezave

• usklajeno delovanje s programsko opremo 
Time&Space in All Hours

• Registriranje z mobilnim telefonom (HID Mobile 
Access ™)



Biometrična različica za 
notranjo in zunanjo uporabo

• vse funkcionalnosti standardne različice

• visoko kvaliteten čitalnik prstnih odtisov 
proizvajalca Morpho

• ohišje za zunanjo uporabo s stopnjo 
zaščite IP65

• možnost hranjenja prstnega odtisa na 
kartici

Zone Touch FP

Industrijska različica  
s štirimi tipkami

• vse funkcionalnosti standardne različice

• izbira dogodkov z robustnimi tipkami

• ohišje za zunanjo uporabo s stopnjo 
zaščite IP65

• podpora starejšim kartičnim tehnologijam

Zone Touch KB



Naprava Zone Touch Zone Touch FP Zone Touch KB

Zunanje 
dimenzije 
(mm)

Napajanje PoE (power over ethernet) ali zunanji priklop 12 V DC, 500 mA

Okolje
Delovna temperatura: 0°C do +50°C,

Temperatura skladiščenja: -20°C do +70°C
Vlaga: 10 % do 90 % (brez kondenzacije)

Stopnja zaščite 
ohišja

IP65

Komunikacijski 
vmesnik

Ethernet 10/100
Priključek CAN za povezovanje enote Zone Door
Vhod Wiegand za povezavo zunanjih čitalnikov 

RS485 za rabo v prihodnosti

Spomin in 
pomnilnik

256 MB RAM
2GB MicroSD kartica

Zaslon 4,3-palčni zaslon, 800×480 pikslov, kapacitivni zaslon na dotik

Piskač Za zvočno povratno informacijo

RFID modul HID® iCLASS SE® Reader Module, primeren za mobilne naprave

Podprte kartične 
tehnologije

HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® in MIFARE® DESFire® EV1 SE ,
ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN

Podprte starejše 
kartične tehnologije

EM410x, Indala,  
HID Prox II

Mobilnik namesto 
kartice

DA, s pomočjo aplikacije HID Mobile Access™

Tipkovnica
Membranska, 

programabilna, 4 tipke

Biometrični 
čitalnik

Senzor prstnih odtisov 
Morpho

Biometrični model 
podatkov

Morpho PKLite*

Certifikati CE
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* Na voljo so verzije, ki lahko hranijo vzorce 
za do 500, 3.000 ali 10.000 uporabnikov.



Pristopna kontrola s pomočjo vhodno-izhodne enote Zone Door

Več o vhodno-izhodni napravi 
Zone Door preberite v brošuri 
Zone Access.

Čitalnik 
kartic

Električna 
ključavnica

Vhod za 
senzor

Gumb 
“Klic v sili”

Izhod za 
sprožilec 

Ethernet
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