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Center point

كلمة السر RS232/RS485بصمة األصبع TCP/IP

AC900 هي ماكينة مراقبة  الوصول ووقت الحضور التي ال تفشل أبدًا في القيام بغرضها كنظام 
أمن. مع AC900، لن يكون لديك ما يدعو للقلق حول سوء االستعمال من مفاتيح أو بطاقات مفاتيج 

حيث يتم التحكم في الوصول من خالل بصمة الشخص. AC900 صديق للمستخدم، نظام توثيق 
مرن ومضمون للبصمة وهو مدمج مع أنظمة أمان أخرى لضمان مستوى عال من الحماية ألماكن 

العمل الخاصة بك.

دقة التعرف
 تستخدم المحطة تفصيالت مطابقة 

للتكنولوجيا تضمن منح الوصول فقط إلى 
المستخدمين المسجلين. 

سرعة اإليقاع وتعدد االستخدامات 
AC900 يعطيك خيار التحقق من الهوية 

من خالل مسح بصمة اإلصبع أو كلمة 
المرور. عالوة على ذلك، يتم التحقق من 

البصمة خالل ثانية!

القضاء على تالعب الرفقاء 
يتلخص ضعف نظام بطاقة الساعة في 

«تالعب الرفقاء» حيث يمكن ألحد 
الموظفين التغيير في الوقت لصالح 

موظف آخر إذا تأخر. القضاء على هذا 
هو بإستخدام بصمة فريدة من نوعها 

كبطاقة للساعّة!

نظام متكامل
هل لديك قائم مختلف في المؤسسة الخاصة 

بك؟ ال توجد مشكلة، بيانات المستخدم 
AC900 يمكن تصديرها إلى العديد من 

األشكال بالنسبة لك لتتكامل مع النظام 
الحالي.

أكواد العمل
اجعل فريق عملك يجّرب المزيد من 

االستقاللية من خالل التقرير عن أماكن 
وجودهم من خالل ميزة أكواد العمل.

صديق  للمستخدم
أي أكثر سهولة في االستخدام، وسوف 

 ACإليكم. يحتوي ٩٠٠ AC900 يتحدث
على واجهة مستخدم لالستخدام ولوحة 

مفاتيح بسيطة.

قيمة األموال
تم تصميم هذا النموذج ليكون اقتصادي 
 Finger Tec  حتى يمكنك تنفيذ حلول

بتكلفة أقل. نعتقد أنه عندما يتعلق باألمن، 
ال يكون هناك حل وسط. 

إدارة بياناتك بسهولة
اإلدارة سهلة مع تطبيقات برمجيات  

الوصول.  إنجرس يسمح لك بإدارة  أنشطة 
البوابات عن بعد لجميع المحطات المتصلة، 
في حين يحتوي على وظائف وقت الحضور 

لمراقبة الحضور.

AC900 بصمات األصابع القياسية
نظام باب الدخول ووقت الحضور

حافظ دائمًا على 
ذهن  منفتح خلف 

باب مغلق

رو ابط المواقع التوصيل  مخطط

االتصال بين عناصر النظام
للتوضيح فقط

نظام مرتبط بالشبكة

TCP/IP
متقاطع) (سلك

TCP/IP (مستقيم) بلدن  رباعي کابل بلدن سلك
 RS485 3017 مزدوج كبلA

مفتاح / محول
RS232/RS485

بيانات محول

AC110/240V
فولت تيار متردد

مخطط التثبيت

القفل الكهرومغناطيسي

ON-OFF مفتاح
زجاج للكسر في 

حالة الطوارئ 
(داخلي)

زر للضغط

خارجي داخلي

 
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بتيار مستمر 12 فولت

فوق السقف

السقف

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب

المواصفات

موزع معتمد:

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

PUSH TECHNOLOGY
البعد(طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر

التخزين
بماذج بصمة اإلصبع

المعامالت

التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
موضع اإلصبع

وقت التحكم (الثانية)
التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)
اإلتصاالت

الطريقة
معدل الباود

ويجاند  

بيئة العمليات (التشغيل)
درجة الحرارة (مئوية)
الرطوبة (نسبة مئوية)

مدخالت الطاقة
وقت الحضور

أكواد العمل
تعددية الوسائط

الرسائل القصيرة
التحكم في الدخول

مخرجات غلق القيادة
مخرجات المنبه

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

AC900
(ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين

ماسح ضوئي للبصمة البصرية
400 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 128 ميجا و 32 ميجا
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

نعم
190 x 40 x 91

1500

100000

بصمة األصبع (N:1 ,1:1) وكلمة السر
2

أي زاوية
< 1

< 0.0001

< 1

TCP/IPو RS232و RS485

115200 ,57600 ,38400 ,19200 ,9600

مخرجات 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

نعم

أسود وأبيض

DC 12V 3A / مخرجات المناوبة
NO

English (Standard), Arabic, Malay, Indonesian, Chinese Traditional / Simplified, Thai, 
Vietnamese, Korean, Spanish, Portuguese Portugal / Brazil, Poland, France, Russia, 
Germany, Italy, Turkey, Persian, Slovak, Greek, Dutch, Hebrew , Romania, Bulgaria. 

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

1

2

with AdapTec

األبعاد (مم)   : 245 (الطول) ×90 (العرض) ×  225 (االرتفاع)
الوزن            : 1.82 كجم  

without AdapTec

األبعاد (مم)   : 168 (الطول) ×72 (العرض) ×  225 (االرتفاع)
الوزن            : 0.82 كجم
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دليل االستخدام
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Ingress Software

TimeTec © 2021,  جميع الحقوق محفوظة. 



AdapTec Plus

AC900 AC900 AC900 AC900AC900

RS485TCP/IP 

RS232 RS485

RS232

w w w . f i n g e r t e c . c o mw w w . f i n g e r t e c . c o m

w w w . t i m e t e c c l o u d . c o m

1

2

Center point

كلمة السر RS232/RS485بصمة األصبع TCP/IP

AC900 هي ماكينة مراقبة  الوصول ووقت الحضور التي ال تفشل أبدًا في القيام بغرضها كنظام 
أمن. مع AC900، لن يكون لديك ما يدعو للقلق حول سوء االستعمال من مفاتيح أو بطاقات مفاتيج 

حيث يتم التحكم في الوصول من خالل بصمة الشخص. AC900 صديق للمستخدم، نظام توثيق 
مرن ومضمون للبصمة وهو مدمج مع أنظمة أمان أخرى لضمان مستوى عال من الحماية ألماكن 

العمل الخاصة بك.

دقة التعرف
 تستخدم المحطة تفصيالت مطابقة 

للتكنولوجيا تضمن منح الوصول فقط إلى 
المستخدمين المسجلين. 

سرعة اإليقاع وتعدد االستخدامات 
AC900 يعطيك خيار التحقق من الهوية 

من خالل مسح بصمة اإلصبع أو كلمة 
المرور. عالوة على ذلك، يتم التحقق من 

البصمة خالل ثانية!

القضاء على تالعب الرفقاء 
يتلخص ضعف نظام بطاقة الساعة في 

«تالعب الرفقاء» حيث يمكن ألحد 
الموظفين التغيير في الوقت لصالح 

موظف آخر إذا تأخر. القضاء على هذا 
هو بإستخدام بصمة فريدة من نوعها 

كبطاقة للساعّة!

نظام متكامل
هل لديك قائم مختلف في المؤسسة الخاصة 

بك؟ ال توجد مشكلة، بيانات المستخدم 
AC900 يمكن تصديرها إلى العديد من 

األشكال بالنسبة لك لتتكامل مع النظام 
الحالي.

أكواد العمل
اجعل فريق عملك يجّرب المزيد من 

االستقاللية من خالل التقرير عن أماكن 
وجودهم من خالل ميزة أكواد العمل.

صديق  للمستخدم
أي أكثر سهولة في االستخدام، وسوف 

 ACإليكم. يحتوي ٩٠٠ AC900 يتحدث
على واجهة مستخدم لالستخدام ولوحة 

مفاتيح بسيطة.

قيمة األموال
تم تصميم هذا النموذج ليكون اقتصادي 
 Finger Tec  حتى يمكنك تنفيذ حلول

بتكلفة أقل. نعتقد أنه عندما يتعلق باألمن، 
ال يكون هناك حل وسط. 

إدارة بياناتك بسهولة
اإلدارة سهلة مع تطبيقات برمجيات  

الوصول.  إنجرس يسمح لك بإدارة  أنشطة 
البوابات عن بعد لجميع المحطات المتصلة، 
في حين يحتوي على وظائف وقت الحضور 

لمراقبة الحضور.

AC900 بصمات األصابع القياسية
نظام باب الدخول ووقت الحضور

حافظ دائمًا على 
ذهن  منفتح خلف 

باب مغلق

رو ابط المواقع التوصيل  مخطط

االتصال بين عناصر النظام
للتوضيح فقط

نظام مرتبط بالشبكة

TCP/IP
متقاطع) (سلك

TCP/IP (مستقيم) بلدن  رباعي کابل بلدن سلك
 RS485 3017 مزدوج كبلA

مفتاح / محول
RS232/RS485

بيانات محول

AC110/240V
فولت تيار متردد

مخطط التثبيت

القفل الكهرومغناطيسي

ON-OFF مفتاح
زجاج للكسر في 

حالة الطوارئ 
(داخلي)

زر للضغط

خارجي داخلي

 
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بتيار مستمر 12 فولت

فوق السقف

السقف

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب

المواصفات

موزع معتمد:

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

PUSH TECHNOLOGY
البعد(طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر

التخزين
بماذج بصمة اإلصبع

المعامالت

التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
موضع اإلصبع

وقت التحكم (الثانية)
التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)
اإلتصاالت

الطريقة
معدل الباود

ويجاند  

بيئة العمليات (التشغيل)
درجة الحرارة (مئوية)
الرطوبة (نسبة مئوية)

مدخالت الطاقة
وقت الحضور

أكواد العمل
تعددية الوسائط

الرسائل القصيرة
التحكم في الدخول

مخرجات غلق القيادة
مخرجات المنبه

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

AC900
(ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين

ماسح ضوئي للبصمة البصرية
400 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 128 ميجا و 32 ميجا
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

نعم
190 x 40 x 91

1500

100000

بصمة األصبع (N:1 ,1:1) وكلمة السر
2

أي زاوية
< 1

< 0.0001

< 1

TCP/IPو RS232و RS485

115200 ,57600 ,38400 ,19200 ,9600

مخرجات 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

نعم

أسود وأبيض

DC 12V 3A / مخرجات المناوبة
NO

English (Standard), Arabic, Malay, Indonesian, Chinese Traditional / Simplified, Thai, 
Vietnamese, Korean, Spanish, Portuguese Portugal / Brazil, Poland, France, Russia, 
Germany, Italy, Turkey, Persian, Slovak, Greek, Dutch, Hebrew , Romania, Bulgaria. 

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

1

2

with AdapTec

األبعاد (مم)   : 245 (الطول) ×90 (العرض) ×  225 (االرتفاع)
الوزن            : 1.82 كجم  

without AdapTec

األبعاد (مم)   : 168 (الطول) ×72 (العرض) ×  225 (االرتفاع)
الوزن            : 0.82 كجم

 

العبوة

102021

https://product.fingertec.com/userguide.php

https://product.fingertec.com/userguide.php

 

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام
دليل الفيديو
نصائح تقنية

Ingress Software

TimeTec © 2021,  جميع الحقوق محفوظة. 




