
Futronic FS10 1”x1” 
 סורק טביעות אצבע

מאפיינים עיקריים ויתרונות
, המיועד לשוק הסורקים לסריקת אצבע אחת. המכשיר Futuronic ס"מ של 2.54*2.54הינו סורק טביעות אצבע FS10 ה-

 עומד בתקן עיבוד המידע FS10 . ה-PIV-071006) ועומד בתקן איכות תמונה FBIמאושר על ידי הבולשת הפדרלית (
) של עובדים וקבלנים פדרליים. PIV) עבור אישור זיהוי אישי (FIPS 210 (201הפדרלית 

 המתקדמת ובמערכת אופטית מדויקת בכדי לעמוד בדרישות איכות תמונת CMOS משתמש בטכנולוגיית חיישני FS10ה-
. חלון סריקת טביעות האצבע עשוי מזכוכית כתר העמידה לשריטות ולחצים PIV-071006טביעות אצבע מחמירות של 

אחרים לאורך זמן, ובכך מובטח שימוש אינטנסיבי לטווח הארוך. 

המכשיר עמיד מאד ומתאים באופן אידיאלי לביקורות גבולות, תעודות זהות, רישיונות נהיגה, רישום לצורכי הצבעה וכל סוגי 
 האזרחי. AFISיישום ה- ה

, כך שכל מכשיר ניתן למעקב – מאפיין FS10 של מכשירי ה-USBמספר סידורי ייחודי מתוכנת לתוך מתאר המכשיר ב-
חשוב מאד עבור פרויקטים ממשלתיים לניהול זהויות. 

מאפייני חשמל
אינפרא-אדום LEDמקור תאורה: 
USB באמצעות חיבור DC 4.5-5.5Vאספקת מתח: 
צריכת חשמל: 

 (בזמן סריקת טביעות אצבע)900mW >- מצב פעיל: 
400mW >- מצב המתנה: 

2mW >- מצב שינה: 
 ללא נזק קבועESD  - 8KVמגע 
 ללא נזק קבוע16KV אווירי - ESDמגע 

פלטפורמות הפעלה נתמכות
Futronic מספק API-עבור ה FS10 :ללכידת תמונות טביעות אצבע על הפלטפורמות הבאות

Windows Vista/2008, 32 bit and 64 bit 
Windows 7, 32 bit and 64 bit 
Windows 8, 8.1 32 bit and 64 bit 
Linux with kernel 2.4 or higher (for both x86/ARM9) 
Android 3.1 or higher (with USB host) 
MAC OS(version 10.5 and higher, Intel CPU) 

: תואם לתקנים
 
FIPS 201/PIV 071006 Image Quality Specification 
Microsoft WHQL 
FCC and CE, 
RoHS

מפרט:

("x1" 1) מ"מ x 25.4 25.4מ"מ אזור סריקה: 29 *29.5גודל חלון סריקת טביעות אצבע: 
DPI 500פיקסלים,  500*500רזולוציית תמונה: 

 ביט גווני אפור8צבע 
ללא אינטרפולציה

250KBגודל קובץ תמונת טביעת אצבע גולמי: 
USB 2.0 במהירות גבוהה בלבד 

 USB מספר סידורי ייחודי מתוכנת במתאר ההתקן
סטנדרטי  2M USB כבל

 מ"מx 73 x 36 75גודל: 
 גרם200משקל: 

 מעלות צ'55+ עד 10-טמפרטורת הפעלה: 
 ללא עיבוי0-90%לחות יחסית: 



OEM FS11מודול 
FS11 הוא מודול OEM של FS10 ללקוחות המעוניינים לשלב FS10 למוצרים שלהם, כגון מכשיר POS כף יד ותחנה 

, כך שהינו ניתן להטמעה בכל מערכת USB אך ללא נרתיק פלסטיק או כבל FS10ניידת לרישום מצביעים. המכשיר זהה ל-
 לקבלת פרטים נוספים.Futronicיעד. ניתן ליצור קשר עם 


