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    Kimaldi kapri QR funcționează online (în timp real),
cu conexiune Ethernet, Wi-Fi (opțional) și diverse opțiuni de comunicare, inclusiv un protocol Cloud care permite
conectarea directă la cloud fără a fi nevoie să instalați nimic pe LAN.

Descrierea produsului:

Cititor de coduri QR și cititor de coduri de bare – este un terminal care citește coduri QR și coduri de
bare (ex. UPC, EAN, Cpde128) și trimite informațiile către aplicația care interpretează datele codului QR.

Aplicații:

1. controlul accesului în centre sportive, săli de sport, terenuri de sport, firme, zone cu
restricții, muzee, expoziții, congrese;

2. controlul timpului și al prezenței;
3. controlul producției.

Afișaj grafic IPS de 2.4" și tastatură tactilă –  terminalul are un afișaj grafic IPS de 2.4" cu vizibilitate
excelentă din toate unghiurile. Are o tastatură capacitivă cu 4 taste și un beeper.
3 relee și 4 intrări digitale  – include 3 relee care permit activarea încuietorilor electrice, turnichetelor,
berierelor, alarmelor sau a altor tipuri de dispozitive. Cele 4 intrări digitale ale terminalului pot fi folosite
pentru a monitoriza starea senzorilor ușii, limitatoarelor etc. Echipamentul dispune de un senzor Antitamper
care permite detectarea manipulării terminalului.
Opțiune de comunicare Ethernet și Wi-Fi  – echipamentul este conectat prin portul său Ethernet și
comunicarea cu aplicația se face întotdeauna prin schimbul de obiecte JSON. Integrarea dispozitivului este
ușoară, indiferent de limbajul de programare sau sistemul de operare. Kapri QR este disponibil într-o
versiune Wi-Fi.
Programare web
Protocol cloud: conectivitate directă la cloud – Kapri QR inițiază întotdeauna comunicări. Când are loc
un eveniment, cum ar fi citirea unui card, acesta trimite o comandă POST către serverul API de
aplicație/cloud. Ca răspuns, aplicația trimite un lot de comenzi pentru a fi executate de terminal, cum ar fi
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afișarea mesajelor pe ecran și activarea releelor pentru a permite accesul. Câteva puncte importante
despre protocolul cloud:

1. Kapri inițiază orice comunicare:
2. comunicațiile sunt sigure atunci când cloud-ul utilizează protocolul https
3. nu este necesară instalarea driverului.

Alte protocoale care să funcționeze în LAN – oferă și următoarele protocoale de comunicare: JSON-
TCP/IP, KTP, HTTP.
Configurarea dispozitivului prin WebServer
Opțiuni: cititor Mifare/Desfire și cititor Bluetooth (BLE)  – opțional, puteți adăuga un cititor RFID de
125kHz sau un cititor de carduri Mifare/Disfare (permite citirea UID-ului și sectoarelor de memorie ale
cardului). Cu opțiunea Bluetooth (BLE), utilizatorul poate fi identificat prin intermediul unui card mobil virtual
de înaltă securitate.
Montat pe perete și integrat în turnichete

 

Specificații tehnice:

Cod QR PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, Cod QR, MicroQR Aztec, Hanxin

Cod de bare
UPC, EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codebar,
MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal

Sursă de alimentare 5 VDC +/- 10%
Consum maxim 1500 mA
RS-232 2 porturi interne: pentru Cititorul RFID și pentru Cititorul biometric

TTL
2 porturi interne: Cititor Clock&Data, ABA Track-2;
                              Wiegand 26, 34 și cititor gratuit 

Intrări digitale 4 intrări digitale active la masă, inactive pe O.C.

Relee
3 relee fără curent, 24V/1A:500.000 operații de comutare
2 relee cu contacte NC și NO și 1 releu NO

AntiTamper 1 intrare antitamper
Sonerie 1 în circuit integrat
RTC 1 în circuit integrat

Tastatură touch capacitiv 4/16 taste
Ethernet 10M/100M/1000M
WiFi opțional
Temperatura de operare -20°C – 50°C

Display 2.4", IPS, 320x240
Măsuri (mm) 161.21x80.95x38
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