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إن آي-كادكس و كي-كادكس هما قارئان تابعان في مجموعة كادكس التي تعمل مع المحطة الرئيسية إلنشاء 
نظام كامل للوصول إلى الدخول والخروج باستخدام وظيفة البطاقة أو كلمة المرور. لقد صممت لتكون 

متزامنة بشكل أنيق مع مجموعة كادكس، من الممكن المزج والمطابقة فيما بين آي-كادكس و  كيه-كادكس مع 
أي محطة رئيسية في المجموعة كخيار التكلفة األكثر فعالية لمحطة الخروج.

من السهولة بمكان تركيب وإدارة آي-كادكس و كى-كادكس، مما يمنحك نظام تحكم في الوصول بسيط ومتقدم 
ألماكن العمل الخاصة بك.

تتبع حركة الموظفين
من خالل تثبيت قارئ تابع للخروج بدال 
من زر الضغط، فإن اإلدارة ستجد ذلك 
أسهل لتتبع حركة الموظفين، حيث أن 
التحقق مطلوب حتى عند الخروج من 

أماكن العمل.

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.

مقاوم للماء
إن جودة آي-كادكس و كيه -كادكس ال 

تشوبها شائبة، ويجري تصنيفها من خالل 
IP٦٥، مما يعني أنها ليست فقط مقاومة 

للغبار ولكنها مقاومة للماء أيضا.

براعة مضمونة
يأتي آي-كادكس و كى-كادكس مع ويجاند 

ذو خرج ٢٦ بت، مما يعني أنه يمكنه 
االتصال بمعظم وحدات التحكم الخارجية 

بدون أي مشاكل.

التكامل المرن
على الرغم من كونها قارئات بطاقات 

في المقام األول، فإن آي-كادكس و 
كيه-كادكس يمكنها أيضا االتصال مع 

البصمات األخرى والمحطات الرئيسية 
للتعرف على الوجوه، كقارئ تابع 

للخروج.

لوحة مفاتيح تعمل باللمس
السطح األملس لكيه -كادكس مجهز بلوحة 

مفاتيح فريدة من نوعها وتعمل باللمس، مما 
يوفر لك لمسة من األناقة.

القيمة مقابل األموال
امزج وطابق النهايات الطرفية مع إم-

كادكس أو مع كادكس، لتحصل على قيمة 
أكبر ألموالك

وحدة التحكم الخارجية
يمكن أن يتكامل آي-كادكس و كى-كادكس 

مع المحطة الرئيسية لفينجرتك، أو يمكن 
توصيله مع وحدة تحكم باإلدخال أو وحدة 

تحكم خارجية، لتكون بمثابة محطة رئيسية.

الوصول إلى
الشركة مع

k-Kadex & i-Kadex

خرج المرحل المساعد

القفل الكهربائي

مستشعر الباب

الخرج الرقمي المساعد 

بطاقة كلمة السربطاقة

رو ابط المواقع

موزع معتمد:

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

العبوة
األبعاد (مم)   : 173 (الطول) × 60 (العرض) ×  135 (االرتفاع)

(k-Kadex) 0.30 kg :            الوزن
(i-Kadex) 0.24 kg :                    

 

االتصال بين عناصر النظام
للتوضيح فقط

مفتاح / محول

فل كهربائي  مستشعر 
الباب

فل كهربائي  مستشعر 
الباب

فل كهربائي  مستشعر 
الباب

التوصيل مخطط

m-Kadex
(الرئيسي)

 i-Kadex 

(تابع)
 i-Kadex 

(تابع)
Kadex

(الرئيسي)
 k-Kadex 

(تابع)
 k-Kadex 

(تابع)
Kadex

(الرئيسي)
m-Kadex

(الرئيسي)

المواصفات

Aux. Digital Intput

Aux. Relay

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الهوائي
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

اإلتصاالت
الطريقة

ويجاند

بيئة العمليات (التشغيل)
درجة الحرارة (مئوية)

الرطوبة (نسبة مئوية)

مدخالت الطاقة

التحكم في الدخول
مخرجات غلق القيادة

مخرجات المنبه

مكافحة التمرير

i-Kadex

بولي كاربونيت 

100 x 15 x 55

بطاقة

 

k-Kadex

 (ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين

RFID

يدار من قبل مدير

115 x 20 x 75

التخزين في الرئيسي

بطاقة وكلمة السر

يدار من قبل مدير

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

يدار من قبل مدير

نعم

حسب الطلب

ويجاند

مدخالت 26 بايت

-10 ~ 70

20 ~ 80

DC 12V 1A

يدار من قبل مدير

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