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خيالية تخزينية مساحة
بصمات قوالب على الحصول يمكنك حيث

معامالت سجالت و قالب 1000 حتى
الحد من أكثر عملية 200000 إلى تصل
الصغيرة الشركات متطلبات لتلبية الكافي

والمتوسطة.

على الكشف وسائل من العديد يتضمن
الهوية:

الكشف نظام باستخدام ُينصح أنه من بالرغم
تسجيالت من للعديد بالبصمة الهوية على
ناحية من لك تقدم المحطة أن إال الدخول،

بواسطة الهوية على للكشف خيارات أخرى
بل المرور، كلمة أو التعريفية البطاقة

شئت.  متى بينهما الجمع ويمكنك

االختصار مفاتيح
بمقدورك يصير كي المفاتيح هذه ببرمجة قم

من كخصائص متكرر بشكل استخدامها
خدمات نقدم أننا لكم نقل واحدة. ألم ضغطة

وبسيطة؟ سهلة

العمل أكواد
ودعهم موظفيك تحركات تقيد ال

من وذلك حرة عمل بتجربة يتمتعون
تزودك والتي العمل أكواد خاصية خالل

موظفيك. تواجد أماكن عن بمعلومات

ملونة عرض شاشة
من مصنوعة ملونة عرض شاشة

بعرض وتقوم الرقيق الفيلم ترانزستورات
مزودة أنها كما الشركة وإعالنات الصور

الشاشات وتتضمن الطاقة حفظ بخاصية
عند التطبيقات من المزيد الملونة

بالمحطات. استخدامها

المحطة مع سهل تزامن
التحكم بروتوكول خيارات استخدام خالل من

معيار أو اإلنترنت اإلرسال/بروتوكول في
أو ٢٣٢ االستقبال ٤٨٥/معيار االستقبال

فاي واي حتى أو بي إس يو وميض قرص
محطتك تزامن عملية صارت (بالطلب)،

تتخيل.  مما أسهل

بسهولة بياناتك ادارة
 .Ingress برنامج تطبيقات مع سهلة ادارة

بعد عن ادارة لك برنامج Ingress يسمح
المتصلة، االجهزة جميع من االبواب حركة
الحضور وقت وظائف على تحتوي حين في

الحضور.للمراقبة

داخلي إنذار
عملك، مقر لدى األمنية الدواعي من لمزيد
ينبهك كي خارجي إنذار جهاز بتركيب قم

كاالقتحامات المتوقعة غير الحوادث بوقوع
الحرائق. اندالع عن الناشئة والطوارئ

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

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

 

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام
دليل الفيديو
نصائح تقنية

رو ابط المواقع

Ingress Software

كلمة السر بطاقةبصمة األصبع

حضور بكشف مزودًا البصمة بواسطة يعمل والذي متميز أمني برنامج تك فينجر أي) من تو (كيو يعد
مسح ونظام فائقة تخزينية مساحة على يحتوي أنه الدخول. كما في للتحكم وخصائص متطور وانصراف

واالنصراف الحضور تسجيل بخاصية أي تو كيو جهاز يتمتع البصمة. كما على للكشف دقيق حسابي
ببرنامج إقرانه يتم عندما خاصة الصغيرة، والمؤسسات الشركات كبريات مستوى على الدخول ومراقبة

المفيدة التطبيقات خالل تك. ومن فينجر ببرنامج الدخول مراقبة تطبيق كفاءة إبراز في يسهم مما إنجرس،
من العديد أي) في تو (كيو دقة تظهر القصيرة، الرسائل وعرض العمل كأكواد الجهاز يقدمها التي

بالحاسوب المحطة إقران كمستخدم لك تتيح التي المتعددة األخرى والخيارات اإلعدادات ضبط خصائص
الشخصي.

تأمين عقل اآلمنة، العمل مكان في
الوصول باب األلوان نظام بصمة FingerTec Q2i مع

TimeTec © 2021,  جميع الحقوق محفوظة. 

العبوة
األبعاد (مم)   : 245 (الطول) ×  90 (العرض) ×  225 (االرتفاع)

1.74 kg :            الوزن
 http://product.�ngertec.com ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من

للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

االتصال بين عناصر النظام
للتوضيح فقط

مخطط التثبيت

التوصيل مخطط

TCP/IP
متقاطع) (سلك

TCP/IP (مستقيم)

مستقل

بلدن  رباعي کابل بلدن سلك
 RS485 3017 مزدوج كبلA

مفتاح / محول
RS232/RS485

بيانات محول

AC110/240V
فولت تيار متردد

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
النموذج

تشطيب األسطح
نوع الماسح الضوئي

المعالج الدقيق
الذاكرة

الخوارزم
PUSH TECHNOLOGY

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

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
وقت الحضور
صفارة اإلنذار

أكواد العمل
تعددية الوسائط

الصوت
إظهار

Photo ID

الرسائل القصيرة
التحكم في الدخول

مخرجات غلق القيادة
مخرجات المنبه
مكافحة التمرير

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

Q2i

(ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
ماسح ضوئي للبصمة البصرية

800 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و64 ميجا
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

نعم
160 x 56 x 200

10000

 10000

200000

بصمة األصبع (N:1 ,1:1) و بطاقة وكلمة السر 
2

أي زاوية
< 1

< 0.0001

< 1

نعم 
حسب الطلب 
حسب الطلب 

 (3G ،WiFi :اختياري) ،USB قرص فالش ،RS485 ،RS232،TCP / IP

  9600, 19200, 38400, 57600, 115200

مخرجات / مدخالت 26  بايت  
  

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

مبني في (اختياري -خارجي)
نعم

نعم
شاشة ملونة TFT 3.5 ، 65 ك

نعم
نعم

DC 12V 3A /  مخرجات المناوبة 

NO/NC

نعم

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

للغات االخرى متوفرة عند الطلب

موزع معتمد:
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