
Zone Touch

Zone Touch е серија на терминали за регистрација на 
работно време, кои се одликуваат со широк дијапазон на 
функционалности, економичност и  поддршка за регистрација 
со картички и мобилни уреди. Покрај стандардниот компактен 
модел, на располагање се и модел со читач на отпечаток од 
прст и модел со четири типки. Функционалноста на контрола на 
пристап достапна е преку дополнителната единица Zone Door.



Благодарение на својата компактност и 
едноставниот дизајн, серијата уреди Zone 
Touch претставуваат едноставно, елегантно 
и економично решение за евиденција на 
вработените. Вградениот читач на картички 
ги поддржува следните формати HID® iCLASS 
SE®, HID® iCLASS Seos® i MIFARE® DESFire® EV1 
SE. Истотака, можат да се поврзат и бројни 
надворешни читачи.

Zone Touch се поврзува на системот непосредно 
преку Ethernet interface.  Со приклучувањето 
на дополнителната влезно/излезна единица 
Zone Door, се овозможува двострана контрола 
на пристап за една врата. Издржливиот екран 
осетлив на допир овозможува примена на Zone 
Touch и во индустриски средини со помали 
барања. 

На располагање се и два модела со куќиште кое 
обезбедува IP65 степен на заштита ссодветно 
за надворешна употреба. Моделот FP вклучува 
читач на отпечаток од прст на производителот 
Morpho – водечки на подрачјето на 
биометриските технологии. Моделот KB покрај 
екранот осетлив на допир, вклучува и четири 
типки. Овој модел поддржува употреба и на 
постари формати на картички. 

Zone Touch

Вградениот читач  

на RFID картички 

поддржува голем 

број  технологии на 

картички.

Поддршката за HID 

Mobile Access™ 

овозможува употреба 

на мобилни телефони 

наместо картички. 

Компактна верзија за 
стандардни апликации

• Кориснички дефинирани настани за 
регистрација 

• Автономна работа во случај на прекин во 
комуникацијата

• Автоматско префрлување  помеѓу on-line i off-
line начин на работа

• Поддржан во системите Time&Space и All Hours

• Регистрација со мобилен телефон (HID Mobile 
Access™) 



Биометриска верзија за 
внатрешна и надворешна 
употреба

• Сите функционалности на стандардната 
верзија

• Висококвалитетен читач на отпечаток од 
прст од производителот  Morpho

• IP65 куќиште соодветно за надворешна 
употреба

• Можност за чување на отпечатокот од прст 
на картичка (Template-On-Card / ToC)

Zone Touch FP

Индустриска верзија со четири 
типки

• Сите функционалности на стандардната 
верзија

• Избор на настани со робусни типки

• IP65 куќиште соодветно за надворешна 
употреба 

• Поддршка за постари RFID технологии на 
картички 

Zone Touch KB



Уред Zone Touch Zone Touch FP Zone Touch KB

Надворешни 
димензии  
(mm)

Напојување PoE (Power over Ethernet) или надворешно 12 V DC, 500 mA

Околина 
Работна температура: 0 °C до +50 °C,  

Температура на складирање: -20 °C до +70 °C 
Влажност: 10 % до 90 % (без кондензација)

Степен на заштита IP65

Комуникациски  
Interface

Ethernet 10/100
CAN interface за поврзување со Zone Door

Wiegand interface за поврзување надворешни читачи 
 RS485 за идна употреба

Меморија 256 MB RAM
2 GB MicroSD картичка

Екран 4,3”, резолуција 800x480 пиксели, капацитивен екран осетлив на допир

Beeper За звучна повратна информација

RFID модул HID® iCLASS SE® модул, поддршка за мобилни уреди

Поддржани 
технологии на 
картички

HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos®

MIFARE® DESFire® EV1 SE, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN

Поддржани 
постари 
технологии на 
картички

EM410x, Indala,
HID Prox II

Мобилен, наместо 
картичка Да, со помош на апликацијата HID Mobile Access™

Тастатура Мембранска, 
програмабилна, 4 типки

Биометриски читач Сензор за отпечаток 
од прст Morpho

Биометриски 
template Morpho PKLite

Сертификати CE
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Контрола на пристап со помош на  влезно-излезната 
единица Zone Door

Повеќе за влезно-излезниот 
уред Zone Door прочитајте во 
брошурата Zone Access.
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