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FingerTec’s Kadex Series

القيمة مقابل األموال
امزج وطابق نظام فينجرتك الخاص بك 
مع إم-كادكس، لتحصل على قيمة أكبر 

ألموالك. اختر كادكس للمدخل الرئيسي،  
و إم-كادكس للمداخل األخرى.

ألم تكن تريد خيارات في الحياة؟

صغير ولكن يحتوي على سعة تخزينية 
عالية

كادكس و إم-كادكس يمكنهما تخزين مجموع 
هائل يصل إلى 30000 مستخدم، و 

50000 من سجالت المعامالت.

قم بإدارة موظفيك العاملين بنظام 
المناوبة

من الممكن أن تتم برمجة كادكس و 
إم-كادكس بإجمالي عدد 50 منطقة 

زمنية – وهي مثالية للشركات التي تعمل 
بنظام المناوبة.

امزج بين  طرق  التحقق خاصتك
اختر مزيجا من طرق التحقق لمزيد من 

تأمين مكان عملك. اختر البطاقة والتحقق من 
كلمة المرور مع كادكس، لتشديد اإلجراءات 

األمنية.

إنذار  داخلي
قم بزيادة األمن في مكان عملك، من 
خالل تثبيت إنذار خارجي، وسوف 
يتم إنذارك أثناء السيناريوهات غير 

المتوقعة، مثل الحاالت الطارئة 
لالقتحامات والحرائق.

إدارة وقيد بسيط للمسئول
يتم تعزيز النظرة البسيطة لنظام إم-كادكس 

بنظام إدارة بسيط. قم فقط بتمرير بطاقة 
المسئول الخاصة بك لقيد أو حذف أو إعادة 

تعيين النهاية الطرفية.

إدارة سهلة للبيانات 
ملحوظة: اتصاالت النظام في تركيب 

كادكس هي نفسها المبينة أعاله، ناقص 
آي-كادكس.

إدارة وقيد بسيط للمسئول
يتم تعزيز النظرة البسيطة لنظام إم-كادكس 

بنظام إدارة بسيط. قم فقط بتمرير بطاقة 
المسئول الخاصة بك لقيد أو حذف أو إعادة 

تعيين النهاية الطرفية.

الوصول إلى الشركة مع

بطاقة كلمة السر

كادكس هو نظام تحكم في  الوصول وقارئ بطاقة وقت الحضور، والذي 
يدعم بطاقة الهوية، أو كلمة المرور المكونة من ٥ حروف، أو مزيج 

منهما. تتكون مجموعة كادكس الكاملة من كادكس، و إم-كادكس والتي 
هي نسخة أبسط من كادكس بدون شاشة LCD ولوحة مفاتيح، وقارئات 
تابع الخروج، و آي-كادكس، و  كيه-كادكس. ويشكل مزيجا من كادكس 

أو إم-كادكس مع قارئات تابع الخروج نظام وصول للدخول والخروج من 
الباب كامل وفعال من حيث التكلفة بالنسبة ألولئك الذين يفضلون النظام 

التقليدي للبطاقات المثقوبة مع لمسة عصرية.

رو ابط المواقع

االتصال بين عناصر النظام
نظام مرتبط بالشبكةللتوضيح فقط

TCP/IP
متقاطع) (سلك

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

مفتاح / محول
RS232/RS485

بيانات محول

مستقل

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

RS232/RS485 
TCP/IP أو

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من ngertec.com�http://product.موزع معتمد:
للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

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

(Kadex) 0.80 kg :            الوزن
(m-Kadex) 0.72 kg :                     

 

102018

المواصفات

:N/A*

التوصيل مخطط

Note:  System Communication for Kadex installation is exactly the same as shown above, minus the i-Kadex

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. 

كلمة السر

نظام مرتبط بالشبكة

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

بطاقة
المعامالت

التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

بطاقة هوية لكل مستخدم
مسافة القراءة، ملم

وقت التحكم (الثانية)
تكنولوجيا البطاقة

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
وقت الحضور

أكواد العمل
تعددية الوسائط

الصوت
إظهار

الرسائل القصيرة
التحكم في الدخول
مخرجات غلق القيادة

مخرجات المنبه
مكافحة التمرير

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

Kadex

 (ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
RFID

400 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 8 ميجا و 32 ميجا
BioBridge VX 9.0

137 x 49 x 92

30000

50000

بطاقة وكلمة السر
1

  (Mifare) 30 ~ 50و (RFID, HID) 40 ~ 80

< 1

نعم
حسب الطلب
حسب الطلب

USB و قرص RS485و RS232و TCP/IP

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

مخرجات / مدخالت 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 2A

نعم

نعم
أسود وأبيض

نعم

DC 12V 3A / مخرجات المناوبة

NO/NC

نعم

English (Standard), Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Indonesian, 
Portuguese (Portugal), Spanish.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

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

Thai, Vietnamese

m-Kadex

بولي كاربونيت 

SDRAM ذاكرة فالش 4 ميجا و 32 ميجا

134 x 29 x 92

بطاقة

N/A

N/A

N/A

N/A

SOFTWARE LANGUAGE
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