
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

S922 là sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho chấm công cầm tay, ví dụ như 

công trường xây dựng, các ngành logistic, trang trại lớn và ngành khai khoáng. 

Tay cầm phủ cao su cho phép người dùng di chuyển thiết bị một cách dễ dàng 

• Tích hợp pin dự phòng 7600 mAh kéo dài thời gian hoạt động 

• Tính năng chống thấm nước và chống bụi đạt chuẩn IP65 

• Lớp cao su độc đáo chống shock 0,5 m so với mặt đất 

• Cổng giao tiếp: TCP / IP, máy chủ lưu trữ USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS và 3G (WCDMA) 

• Nhiều phương thức xác nhận: hỗ trợ vân tay, thẻ ID hoặc Mifare 

• Dung lượng vân tay: 5, 000 (Tiêu chuẩn) / 10.000 (Tùy chọn) 

• Dung lượng thẻ: 30,000 
 
 

      
IP65 Vỏ bọc ngoài  

chắc chắn 

GPRS/3G   Vân tay RFID Pin dự phòng 

 
S922 
Thiết bị Chấm công dấu vân tay  

di động chống nước, chống bụi và  

chống sốc 



Thông số kỹ thuật 
 

Màn hình  

Dung lượng vân tay 

Dung lương thẻ 

 Dung lượng giao dịch 

Cảm biến vân tay 

Phiên bản thuật toán 

Kết nối 

  Tính năng tiêu chuẩn   

 
Tính năng tùy chọn 

 Cấp bảo vệ 

 Nguồn điện 

 Nhiệt độ hoạt động 

      Độ ẩm hoạt động 

Khối lượng tịnh 

Kích thước 

TFT 3.5-Inch 

5,000 (tiêu chuẩn)/ 10,000(Tùy chọn) 

30,000 (Thẻ ID) 

200,000 

Cảm biến quang học ZK 

ZKFinger VX10.0 

TCP/IP, USB Host, WiFi (tùy chọn), GPRS, 3G (WCDMA) 

ADMS, Mã công việc, Quy ước giờ mua hè, Truy vấn dịch vụ, Tắt tự động, T9 Input, 
Ảnh ID, ID người dùng 9 số, Tin nhắn, Thẻ ID 

Thẻ HID/MiFare 

IP65 

DC 12V 3A; tích hợp pin dự phòng 7600 mAh 

0 ºC- 45 ºC 

20%-80% 

1.65kg 

225 x235x125 mm (Dài*Rộng*Dày) 

 
 

Cấu hình Sản phẩm trong hộp 
 
 

 

S922 AC Power Adapter 

 
 
 
 
 
 

Backup battery 
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   PC 
HUB 

WI-FI 
(Optional) 

GPRS 
(Optional) 
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