
Smart IP Access Reader

 Xpass is a smart IP based access control unit providing high-level security 
for small-to-medium sized systems to larger enterprise-level systems. Featuring next generation 
IP access control system structure, Xpass act as a smart reader and controller with distributed 
intelligence concept. With its RS485 and Wiegand interfaces, it can also fit in your legacy 
systems. Xpass is fully compatible with Suprema’s BioStar systems, offering extra flexibility of 
biometric IP access control systems to meet different needs and requirements. 

Xpass

TCP/IPPOE RF CARD



Smart IP Access Reader

Suprema Inc.
16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea 
Tel : +82-31-783-4502, Fax : +82-31-783-4503
E-mail : sales@supremainc.com Homepage : www.supremainc.com 

©2009 Suprema, Inc. Suprema and identifying product names and numbers herein are registered trade marks of Suprema, Inc. All non-Suprema brands and product names 
are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product appearance, build status and/or specifications are subject to change without notice.

TCP/IP & Network interfaces
     IP enabled distributed access control system by
     ethernet (DHCP or static IP) and RS485 interfaces

Power over Ethernet (POE)
     communication and power over a simple CAT5 or 6
     cable/supplies up to 600mA of 12Vdc to locking 
     devices

Enterprise-level access control capacity
     controls up to 40,000 users, 128 time schedules,
     128 access groups and 64 zones

IP65 weatherproof structure
     rugged structure for outdoor installation,
     operates between -20  ~ 50

Easier installation & operation
     direct lock relay and Wiegand connection/
     command card operation (add/delete users)

Sleek & aesthetic design
     slim and sleek size for narrow door frames/
     multi-color LED & buzzer for indication

System Configuration
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HW Specifications

CPU 400MHz DSP

Memory 8MB Flash + 16MB SDRAM

RF Card 13.56MHz Mifare (XPM)

User Capacity 40,000 users

Log Capacuty 50,000 log records

Communication Interfaces TCP/IP, RS485

Wiegand Interface Input or output (switchable)

I/O 2 x TTL inputs, 1 x relay, 1 x tamper

User Interfaces Multi-color LED

IP Rate IP65

Operating Temperature -20  ~ 50

Operating Voltage 12V DC

Size (W x H x D) 45 x 130 x 27mm

Certificates CE, FCC, KCC, ROHS

- Accessory unit for secure door  control and I/O expansion 
- Encrypted communication for enhanced security

16MHz 8bit microprocessor
4 digital inputs and 2 relay outputs
Size : 143 x 82 x 35 mm (W x H x D)



Điều Kiện Thương mại:

Sản phẩm mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, cam kết chính hãng.

Quý khách vui lòng Liên hệ Vken để có báo giá chính xác của từng ngày.

Giao hàng trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng hoặc xác nhận đơn đặt hàng.

Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Dịch vụ sau bán hàng:

Mọi chi tiết về thông số kỹ thuật của thiết bị, Quý khách vui lòng liên hệ tới VKEN : 

0904 954 981

CATALOGUES

VKEN chúng tôi trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng một số thông tin về sản phẩm do VKEN cung cấp, chúng tôi cam kết hàng bán 

ra thị trường đều là chính hãng chất lượng cao. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách . Xin cảm ơn !

Kính chào Quý Khách Hàng !

VKEN xin cam kết với Quý Khách hàng trong thời hạn bảo hành thiết bị, công ty miễn phí bảo hành trong thời gian bảo hành . Trong 

trường hợp thiết bị gặp sự cố, Vken sẽ nhánh chóng cử cán bộ kỹ thuật khắc phục trong vòng 02h kể từ khi nhận được thông báo 

của Khách hàng ! 

Giới Thiệu về Vken : Vken Chuyên cung cấp: Các giải pháp an ninh giám sát, kiểm soát ra vào , quản lý nhân sự,hệ thống kiểm 

soát ra vào tòa nhà.... cho các công trình, toà nhà, dự án lớn. VKEN Company luôn đảm bảo cung cấp đến khách hàng các sản 

phẩm chính hãng với chất lượng tốt nhất, đáp ứng nền tảng công nghệ mới với giá cả phải chăng nhất.

Hotline:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 
 

Địa chỉ: Tầng 5 - Số 184 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân- Hà nội 
Tel: 0904 954 981  Email: info@vken.vn 

MST: 0101219662 

Website: www.Vken.vn 

http://vken.vn/
http://vken.vn/
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