
بساطة اإلدراج
يتم اإلدراج في جهاز H2i عن طريق 
بطاقة اإلداري. لإلدراج أو لحذف مستخدم 

فقط مرر البطاقة أمام الفالش.

بالـ  تعمل  رقمية  لوحة مفاتيح 
USB لسهولة أوامر اإلدخال

طريق  عن  الرقمية  المفاتيح  لوحة  صل 
إلدراج   H2i جهاز  إلى   USB الـ 
المستخدمين، أو لحذفهم أو إلعادة ضبط 

الجهاز على اإلعدادات االفتراضية.

سهولة االتصال بالكمبيوتر 
الشخصي

هل تريد تنزيل بيانات من جهاز H2i؟ 
فضال اختر بين الطرق المتنوعة اآلتية: 
TCP/IP، RS485 أو قرص فالش 

.USB

ميزانية أفضل
إن بساطة جهاز H2i تضمن أنك تحصل 
على كل ما تحتاجه من نظام التحكم في 
الدخول من الباب. بدون خواص زائدة، 

وبدون تكلفة زائدة. 

سهولة االستخدام والصيانة 
 H2i على الرغم من صغر حجم جهاز
إال أنه قادر على االتصال بك عن طريق 
الصوتية  األوامر  من  متنوعة  مجموعة 
الباعث  ثنائية  مؤشرات  إلى  باإلضافة 

الضوئي المتعددة األلوان. 

ِّن نفسك واستمتع باألناقة  أم
هل تريد أن تكون أكثر أناقة؟ إن بساطة 
ورقة التصميم تجعالن جهاز H2i أنيقا 

في أي مكان يوضع فيه. 

تلق تحذيرا!  
بجهاز  لالتصال  خاصية  لديه   H2i إن 
ضد  وتحذيرك  لتأمينك  خارجي  إنذار 

الغرباء والحوادث المفاجئة. 

كن يقظا، واستمتع باألمان!
FingerTec H2i مع

 FingerTec أحدث جهاز لتسجيل وقت الحضور والدخول من الباب من
قدراته.  في  متفوق  لكنه  حجمه،  في  صغيرا   H2i جهاز  يكون  قد   –
قادر  شامل  طرفي  جهاز   H2i فإن المصقول،  وهيكله  األنيق  بتصميمه 
على تخزين 1.500 نموذج للبصمة وكذلك 10.000 نموذج للبطاقة. 
األوامر  من  مجموعة  شاشة  بدون  المصنع  الفريد  التصميم  هذا  يستخدم 
الصوتية ومصابيح ثنائية الباعث الضوئي لالتصال مع مستخدميه. يتميز 
الهوية. لقد 

عن 
للكشف 

العادي 
تقريبا بنفس القدرات التي يتميز بها الجهاز 

أثبت جهاز FingerTec H2i للجميع أن الحجم ليس مهما بالفعل.

TCP/IP RS485 USB

حجم صغير، وقدرات عالية
 H2i جهاز  في  الصغير  الوحيد  الشيء 
نموذج   1.500 وجود  مع  حجمه.  هو 
للبصمة و10.000 نموذج للبطاقة، فإنه 
بأنه  الجهاز  هذا  نصف  أن  الصعب  من 

«صغير».
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رو ابط المواقع

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام

دليل الفيديو

نصائح تقنية

التوصيل مخطط

االتصال بين عناصر النظام
نظام مرتبط بالشبكةللتوضيح فقط

TCP/IP
متقاطع) (سلك

TCP/IP (مستقيم)

مستقل

بلدن  رباعي کابل بلدن سلك
 RS485 3017 مزدوج كبلAمفتاح / محول

RS232/RS485
بيانات محول

AC110/240V
فولت تيار متردد

AdapTec Plus

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

العبوة
األبعاد (مم)   : 168 (الطول) ×72 (العرض) ×  225 (االرتفاع)

الوزن            : 0.8 كجم
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النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

البعد(طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

بماذج بصمة اإلصبع
البطاقات
المعامالت

التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
موضع اإلصبع

وقت التحكم (الثانية)
التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)
تكنولوجيا البطاقة

(EN300-330) انتاج الطاقة RF,RFID: 64-bit, 125kHz

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

اإلتصاالت
الطريقة

معدل الباود
 ويجاند  

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

مدخالت الطاقة
تعددية الوسائط

الصوت
التحكم في الدخول
مخرجات غلق القيادة

مخرجات المنبه
مكافحة التمرير

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

H2i

(ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
ماسح ضوئي للبصمة البصرية

300 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و 32 ميجا
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

150 x 50 x 78

1500

10000

100000

صمة األصبع وبطاقة
2

أي زاوية
< 1

< 0.0001

< 1

نعم
حسب الطلب
حسب الطلب

USB و قرص TCP/IPو RS485

115200 ,57600 ,38400 ,19200 ,9600

مخرجات / مدخالت 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

نعم

DC 12V 3A / مخرجات المناوبة

NO

نعم

اللغة اإلنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، اإلندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) والكانتونية والفيتنامية و
اليابانية واألسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

SOFTWARE LANGUAGEEnglish (Standard), Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified/Traditional), French, 
German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, 

Thai, Vietnamese




