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Módulo DigitalPersona®
5300

APLICAÇÕES

Verificação de identificação para:

• Serviços de Identificação civil/
votação/benefícios 

• Microfinanças e estabelecimentos 
de saúde 

• Terminais de identificação móvel 

O DigitalPersona 5300 é um módulo 
de impressão digital certificado pelas 
normas FIPS 201/PIV e FBI Mobile 
ID FAP 30. Ele produz imagens de 
impressão digital com 500 pontos 
por polegada (dpi) nos formatos 
padrão ANSI e ISO/IEC. A janela de 
imagem de vidro reforçado dispõe 
de vedação contra poeira e líquidos 
(IP64) e é altamente resistente a 
danos químicos e físicos. A eletrônica 
integrada controla automaticamente 
a calibração e a transferência de 
dados por meio da interface USB. O 
seu tamanho compacto e os práticos 
recursos de montagem simplificam a 
integração com OEMs. 

Esse módulo autônomo faz a leitura 
óptica da impressão digital quando 
o usuário toca no vidro da janela de 
imagem. O módulo DigitalPersona 

5300 pode ser usado com 
qualquer extrator ou comparador 
de templates de impressão digital, 
compatível com padrões, incluíndo 
o motor biométrico DigitalPersona® 
FingerJet™. 

O módulo DigitalPersona 5300 
foi projetado para ser utilizado 
com a completa gama de kits 
de desenvolvimento de software 
DigitalPersona da HID Global. Fácil 
de programar e integrar, o ambiente 
de tempo de execução (runtime 
environment) do SDK DigitalPersona 
é gratuito para distribuição com as 
aplicações dos clientes. Se você é 
OEM ou integrador de sistemas, as 
soluções de verificação de identidade 
biométrica da HID proporcionam 
uma extensão natural para suas 
aplicações.   

MÓDULO USB DE IMPRESSÃO DIGITAL COM CERTIFICAÇÃO 
FIPS 201/PIV E FAP 30

Verificação de identificação para:

 � Serviços de Identificação civil/
votação/benefícios

 � Microfinanças e estabelecimen-
tos de saúde 

 � Terminais de identificação móvel 

RECURSOS

 � Certificação FIPS 201 PIV 

 � Certificação Mobile ID FAP 30 

 � Baixo consumo de energia 

 � Controle de energia otimizado 

 � Tamanho compacto 

 � Iluminação azulada do vidro de 
exposição 

 � Imagens de 500 dpi 

 � Superfície superior com vidro de 
alta durabilidade 

 � Superfície superior com classifi-
cação IP64, com vedação contra 
poeira e líquidos 

 � Imagem de impressão digital de 
alta qualidade 

 � Rejeição de dedos falsos 

 � Compatível com os SDKs 
DigitalPersona  

APLICAÇÕES
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Os dados estão sujeitos à alteração sem aviso.

*A classificação IP64 refere-se à vedação entre a parte superior do revestimento 
e a janela de imagem de vidro. Dispositivos contendo o módulo integrado devem 
vedar a parte superior do revestimento do módulo ao seu chassi, ou invólucro, para 
estender a proteção IP64 ao dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES

Nome do produto Módulo DigitalPersona® 5300

Dimensões Tamanho do módulo (aproximado):
67 mm (c) x 41 mm (l) x 27 mm (a)

Resolução em pixels 500 dpi (nativo), 1000 dpi (interpolado)

Área de captura de escanea-
mento 20,32 mm x 25,4 mm

Tensão de alimentação 5,0 V ±5% USB

Corrente de alimentação – es-
caneamento < 150 mA (típica) Pino 1: +5 V

Corrente de alimentação - 
modo standby < 40 mA (típica) Pino 2: terra

Corrente de alimentação - 
modo suspenso < 0,5 mA (máxima) Pino 3: blindagem

Temperatura operacional -10 a 50 °C Pino 4: D-

Umidade operacional 0 a 90%, sem condensação Pino 5: D+

Temperatura de armazenamento -20° a 55° C 

Umidade em armazenagem 0 a 90%, sem condensação

Dados de escaneamento Escala de cinza de 8 bits

Superfície superior Vedação com classificação IP64 entre a parte superior do reves-
timento e a superfície de vidro*

Interface USB 2.0 de alta velocidade

Peso 60 gramas

Conformidade com as normas
FIPS 201 PIV, Mobile ID FAP 30, RoHS, 
REACH, FCC, UL, USB, WEEE 
Classe B, CE, ICES, BSMI, MIC, BSI, WHQL  

Descarga eletrostática
EN61000-4-2 
Descarga de contato ±4 kv 
Descarga no ar ±8 kv  
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