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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

LIVE SCANNER

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Sistemas de 
e-Passaporte e
controle de acesso 
em aeroportos.

Sistemas de segurança e
criptografia de dados em
instituições financeiras.

Identificação de pacientes 
em centros médicos.

Automação e controle 
de acesso residencial.

Bloqueio automotivo.

Identificação civil.Registro eletrônico de ponto.

Leitores Biométricos USB

Live Scanner

Módulos Biométricos OEM

Fechaduras Biométricas

Controladores de Acesso

apontamento de 
funcionários em 
empresas.

Controle de acesso e
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O eNBioScan-D é um avançado scanner de impressão digital, para até 2 (dois) dedos, tanto 
para a captura rolada quanto pousada. O scanner possui um método rápido, exato e confiável
de identificação e verificação. Comparado com o scanner de 1 (um) dedo, a imagem do 
eNBioScan-D fornece uma maior precisão na identificação e verificação, proporcionando
a redução no tempo necessário do cadastro e verificação da impressão digital.

eNBioScan-D

Ampla Área de Captura 
Ampla área de captura (2.0’’ x 2.0”) para a simples captura 
de duas impressões digitais, roladas ou pousadas.

Imagem de Alta Qualidade
Dedos úmidos e secos podem ser capturados em uma alta

resolução e com uma maior performance do sensor óptico

Botões Embarcados
Botões Embarcados para ajustar o brilho da luz de captura

Auto-on
Captura automática quando um dedo é posicionado

Características

Item

Tamanho da Imagem

Resolução

Interface

Temperatura Operação

Umidade

Voltagem

Tamanho

Peso

Certificados

2.0” x 2.0” (Roll : 1.6” x 1.5”)

1.000 x 1.000 pixel (Roll: 800 x 750)

500 DPI

USB 2.0

-20 ~ 60°C

0 ~ 95%

DC 5V (Tensão USB)

73(L) x 180(C) x 93(E) mm

600 g

FBI PIV, CE e FCC

Descrição

Passaporte e Segurança de Fronteiras

Aplicação da Lei

Carteira de Identidade

Identificação Criminal

Aplicações

Certificado U.S FBI PIV

Especificações

Item

Sistema Operacional

Configuração

Windows2000 ou superior e Linux

Pentium IV 2GHz/512MB RAM ou superior

Descrição

Requisitos Mínimos

Satisfaz os Requisitos do U.S FBI PIV  
PIV é um critério de segurança onde a qualidade da imagem
do dispositivo é suficiente para as aplicações previstas; a 

aplicação é para suportar o conceito de autenticação via  
identificação 1:1 no FBI Personal Identity Verification dos Estados 

Unidos, o eNBioScan é o primeiro produto a receber o certificado
FBI PIV, comprovando sua qualidade.

Certificado UL 
Garante a proteção & segurança dos usuários

Excelente Durabilidade
Com um Prisma de 7.4 graus de dureza, mais resistente que
o cristal. Excelente durabilidade contra danos & arranhões.

Até dedos molhados podem ser capturados
Dedos molhados podem ser capturados em uma alta resolução 

e com uma maior performance do sensor óptico.

Captura imagens Roladas & Pousadas
Não apenas capturas Pousadas, mas também podem ser feitas
captura Roladas da impressão digital.

Características

Item

USB 2.0 Alta Performance

1.2’’ x 1.2’’

600 x 600 pixels

500 DPI

-20 ~ 60°C

0 ~ 95 %

DC 5V (Tensão USB)

71.5(L) x 148(C) x 83(E) mm

406 g

FBI PIV, UL, CE, FCC

Descrição

Especificações

Item

Sistema Operacional

Configuração

Windows2000 ou superior, Linux

Pentium IV 2GHz/512MB RAM ou superior

Requisitos

Requisitos Mínimos

Live Scanner

Certificado FBI PIV
Certificado PIV é um padrão no governo dos Estados Unidos para identificacão 

por impressão digital, sendo necessário em Aeroportos, Portos, Segurança de 

Imigração & Passaportes. Foi verificado e aprovado pelo US FBI.

Submitting Vendor

Nitgen Co., Ltd. Model eNBioscan single finger livescan capture device without

membrane at 500ppi(PIV-071006), October/07

Equipment

O eNBioScan é um avançado scanner de impressão digital com uma grande área de
captura. O tamanho de 1.2’’ da área de captura pode adquirir uma verificação da 
impressão mais aguçada, diminuindo a taxa de falso aceite e falsa rejeição, presente
em alguns sistemas, e também possui um design único, capaz de reconhecer um dedo
úmido ou enrugado, assegurando comodidade e confiabilidade, melhorando a questão
da segurança. Além disso, por possuir um padrão internacional, certificado FBI PIV, pode
ser aplicado a projetos governamentais, passaporte, AFIS e carteira de indentiidade.

eNBioScan

Área de Captura

Área de captura

Tamanho da imagem

Resolução

Temperatura Operação

Umidade

Voltagem

Tamanho

Peso

Certificados

Interface
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