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OCR315
USB OCR čítačka

Kompaktná USB OCR čítačka určená na čítanie údajov 
z cestovných pasov a preukazov totožnosti

Popis
OCR315 je kompaktná a robustná OCR čítačka. Toto 
zariadenie môžu byť jednoducho pripevnené ku 
mnohým druhom malých a prenosných počítačov, 
tabletov, štandardných klávesníc a monitorov alebo 
môže byť používané samostatne. Na pripojenie slúži 
USB rozhranie. Dĺžka stopy a dizajn štrbiny sú 
optimalizované tak, aby zabezpečili, že cestovné pasy 
a preukazy totožnosti sú správne zarovnané a umožnili 
tým konzistentné a presné čítanie údajov. 

OCR dekodér má zabudovaný prístroj na pokročilé 
rozpoznávanie, ktorý poskytuje vysoko presné a veľmi 
rýchle čítanie dokumentov.

OCR315 obojsmerná čítačka môže čítať 2-riadkové 
a 3-riadkové MRZ údaje z pasov, preukazov totožnosti, 
strojovo čitateľných víz a ICAO9303 cestovných 
dokladov.

Tento model je navrhnutý a vyrobený vo Veľkej Británii 
s cieľom zabezpečiť odolnosť a vysokú kvalitu.

Aplikácie
•  Letiskové aplikácie ako check-in a gate  aplikácie 
a bezpečnostné kontroly
•  AQQ, eBorders a APIS generovanie
•  Duty Free (bezcolná zóna)
•  Registrácie pre hotely a požičovne áut 
•  Aplikácie pre hraničné kontroly
•  Policajné identifikácie osôb
•  Overovanie bankových ID

Charakteristické znaky

•  Kompaktný dizajn a malé rozmery
•  USB 2.0 interface (USB HID, klávesnicové a virtuálne 
sériové rozhranie)
•  Číta strojovo čitateľné pasy, víza a cestovné doklady, 
ktoré sú v súlade s dokumentom ICAO 9303
•  Rýchle a presné dekódovanie pomocou OCR 
dekódovacej technológie od Access 
•  Obojsmerné OCR čítanie
•  Dvojfarebná LEDka a akustický alarm poskytujúci 
indikáciu dobrého / zlého čítania údajov
•  Môže byť použitý ako voľne stojaci alebo namontovaný 
na monitory, klávesnice alebo tablety
•  Voliteľná dĺžka kábla
•  Rôzne káblové výstupy
•  Firmware download / upgrade

OCR čítačka dokumentov 
Kompaktná čítačka OCR315
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Čítačka OCR315 sa dobre integruje s klávesnicami, monitormi a tabletmi 

Rozmery

OCR315 poskytuje OCR čítanie dokumentov

Špecifikácia
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obchod@bowa.sk, www.bowa.sk
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OCR čítacie schopnosti
Štandardné OCR fonty: OCR-B; 
a E13B (len na objednávku)

Strojovo čitateľné pasy (MRP): 
2 riadky po 44 znakov  

Strojovo čitateľné víza (MRV): 
2 riadky po 44 znakov, 2 riadky po 36 znakov

Cestovné doklady: 2 riadky po 36 znakov, 
3 riadky po 30 znakov  

Všeobecné informácie
Vonkajší rozmer: 150L x 44W x 42H mm 
(bez nožičiek); x 45H mm (s nožičkami)

Hmotnosť:  200 g

Zvuková signalizácia: Jedno pípnutie pre 
dobré čítanie, 3 pípnutia pre zlé čítanie

Indikátory: LED indikácia výkonu a dobrého 
a zlého čítania

Dĺžka kábla: Krátky a 1.5m

Farebné prevedenie: Tmavošedá 
(Dark grey)
 

Pripojenie a rozhrania
USB2.0 full-speed interface
USB HID (virtuálne sériové a 
klávesnicové emulácie)

Elektrická špecifikácia
Vstupné napätie: +5 VDC, 250 mA 
cez USB pripojenie

Prostredie
Prevádzková teplota: 0°C až 50°C
Skladovacia teplota: -20°C až 60°C

Normy
Bezpečnosť: EN 60950-1: 2006
EMC: FCC 47CFR Part 15 Class A; EN 55022: 
2006 + Amd1: 2007; EN 55024: 1998 + 
Amd1: 2001 + Amd2: 2003
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