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اختر العلبة المعدنية التي تستخدمها 
بنفسك للحصول على تركيب أكثر 

اتساًقا 
قم بتخزين AdapTec Plus والبطارية 
االحتياطية في العلبة المعدنية الخاصة من 

FingerTec التي تستخدمها بنفسك، والتي 
توفر عملية تركيب أكثر اتساًقا. 

تحسين مستوى األمان باستخدام 
إشارات مشفرة 

 Wiegand يدعم الجهاز مخرج االتصال
المشفر 26 بت من FingerTec، والذي 
يوفر مستوًى محسًنا من األمان للحصول 

على حماية إضافية.

دورة حياة طويلة للجهاز
مع وجود إمكانية تشفير البيانات، يمكن أن 

تطول دورة حياة المحطات بدون وجود 
خطر حدوث قصر في الدائرة الكهربية عند 

.AdapTec Plus استخدام

دعم بطارية احتياطية قابلة إلعادة 
الشحن

يتصل جيًدا بأية بطارية احتياطية 12 فولت 
قابلة إلعادة الشحن، والتي توفر الطاقة 

لضمان حماية الوصول أثناء حاالت انقطاع 
الطاقة.

FingerTec دمج متناسق مع محطات
اجمع بين محطات FingerTec واربط 

بينهم من خالل AdapTec Plus للحصول 
على نظام تحكم في الوصول اقتصادي التكلفة 

ومناسب للمكاتب صغيرة ومتوسطة الحجم.

محطات التشغيل وأنظمة قفل األبواب
بإمكان جهاز AdapTec Plus واحد أن 

يوفر الطاقة في نفس الوقت إلى وحدتين 
من محطات FingerTec ومجموعتين 
 EM من ملحقات قفل األبواب مثل قفل
والترباس كحد أقصى في عملية تثبيت 

واحدة للنظام.

التحكم في محطات الدخول/الخروج 
عند أحد المداخل

جهاز AdapTec Plus هو االختيار 
المثالي للمنشأة التي تشتمل على مدخل/
مخرج، حيث يتم التحكم في الباب عند 

الدخول وعند الخروج.

إعالن الطوارئ باستخدام صافرة 
اإلنذار

 NC متوافق مع نوع صافرة اإلنذار
مع حمل 0.5 أمبير كحد أقصى لحالة 

الطوارئ، على سبيل المثال، إذا تم تفكيك 
المحطة بصورة غير قانونية

إمكانية التهيئة لتعزيز األمان

يجمع AdapTec Plus بين إمداد الطاقة وميزات التحكم في 
وصول األبواب في علبة معدنية مدمجة لتوفير وظيفة إدخال/إخراج 

مشفرة وآمنة، وتحسين وظائف التحكم في الوصول إلى األبواب 
وتسهيل عمليات التركيب. جهاز AdapTec Plus عبارة عن 

ملحق استثنائي من FingerTec يأتي في علبة صغيرة!



1 2 3

4 5 6
7 8

0
9

ESC

OKMENU

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

دليل التثبيت
http://info.fingertec.com/adaptecplus-1

دليل الفيديو
http://info.fingertec.com/adaptecplus-2
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إمكانية التهيئة لتعزيز األمان

رابط ويب طة تصميم

المواصفات و الخصائص

اتصال النظام 
للتوضيح فقط

وحدة إمداد الطاقة/إدخال الطاقة النمطية
وحدة التحكم في الوصول/خرج الطاقة النمطية

مخطط التثبيت
للتوضيح فقط

1 فولت تيار متناوب
إدخال الطاقة 10/240  

FingerTec
محطة 

مفتاح التبديل  

 الخارج

بطارية 12 فولت قابلة إلعادة الشحن

فوق السقف  

السقف  

اضغط

 

الداخل

محور / مفتاح

كمبيوتر شخصي  

االتصال الشبكي

الموديل
أبعاد المنتج (الطول × العرض × االرتفاع)، ملم

الوزن
وحدة المعالجة المركزية

مدخل الطاقة
مخرج الطاقة

نظام الطاقة االحتياطي
إشارة الدخل
إشارة الخرج

قفل الباب

درجة حرارة التشغيل

الرطوبة

AdapTec Plus
131× 45 × 198

1.1 كيلوجرام
8 معالج دقيق 16 بت 8 ميجا هرتز

تيار متناوب 110 ~ 240 فولت (مدخل عام)
تيار مباشر 12 فولت 3 أمبير- يدعم ما يصل إلى:

محطتي FingerTec للتحكم في الوصول • 
قفالن يعمالن بالطاقة الكهربية  

إلعادة الشحنوحدة إمداد مستمر للطاقة أو بطارية احتياطية 12 فولت تيار مباشر قابلة 

FingerTec المشفرة من Wiegand إشارة
مرحالن من النموذج ج

 صافرة إنذار 0.5 أمبير (كحد أقصى)

•

•
• وحدة خرج EM 12 فولت 3 أمبير تيار مباشر (كحد أقصى)

•
•
•

أقفال كهرومغناطيسية
صدم الباب

ترباس/قفل بلسان ثابت
صفر درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية

%100 إلى %90 رطوبة نسبية (بدون تكثيف)

العلبة      
:  138 (طول) × 59 (عرض) × 211 (ارتفاع) لبعد (ملم)  ا

:  1.2 كيلوجرام لوزن  ا

بائع التجزئة المرخص:
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 للتشغيل-إيقاف
 التشغيل

 على الزر

زجاج الكسر
في حاالت 
الطوارئ

 

1 2 3Door lock timer

EM Lock

Power cable and door unlock signal

CAT5 /  TCP/IP cable for data transfer

Door lock system




