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AdapTec Plusأكبر وأفضل
 بصمة الوجه واألصابع1 في 2

أداة التعرف

Face ID Xالتعرف على الوجه جهاز ! لقد وصلت أخر إضافة لسلسلة التعرف على الوجه وهذه المرة ٌصنعت أداة التعرف على الوجه لتكون أكبر وأفضل
 وحدة تحقق من خالل اإلحصاء الحيوي تتضمن نوعين من تقنيات اإلحصاء الحيوي 

هو
1.0 غيغاهيرتزميكروبروسيسور أحادي النواة و 1.2المتطورة مع كاميرات مزدوجة، و 

غيغابايت ذاكرة فالش و 
 

غيغابايت ذاكرة إس دي رام وأنواع متعددة من اتصاالت البيانات وسعة تخزين بيانات ضخمة؛ وكل ذلك لتقديم خدمات تحقق  1.0
10 و 1:1 ألف تعرف على الوجه من خالل التحقق 30يمكن للجهاز أن يتضمن حتى . سريعة ودقيقة من خالل اإلحصاء الحيوي

 
 أالف نموذج بصمة أصابع و

Face ID Xالتعرف على الوجه ٌصمم جهاز .  أالف بطاقة وبيانات معامالتهائلة تصل إلى مليون في أي وقت من األوقات10
 تالمس باإلضافة إلى خيارات التحقق المتعددة

 إلمداد المستخدمين بخدمة التحقق الميسرة دون
 تكون أداة التعرف على الوجه قد انتقلت إلى مستوى Face ID Xوبفضل السعة الهائلة التي يوفرها جهاز التعرف على الوجه . 

!أخر من القدرة

االنتقال السلس
بفضل شاشة اللمس الملونة بالكامل في جهاز 

، يسهل على Face ID Xالتعرف على الوجه 
.المستخدمين االنتقال عبر النظام

طرق تعرف متعددة ألغراض تعدد 
االستخدامات

 Face ID Xيعرض جهاز التعرف على الوجه 
أربعة أنواع مختلفة من طرق تحديد الهوية من 
خالل بصمات األصابع وهوية الوجه وبطاقة 

. وكلمات السرRFIDكشف ترددات الراديو 

عدم وجود فترة انتظار
يستغرق األمر ثانيتين فقط للتحقق من الهوية من 
خالل التعرف على الوجه وثانية واحدة لبصمة 

!سينتهي األمر قبل أن تدرك ذلك. األصابع

سعة التخزين كبيرة الحجم
 Face ID Xيمكن لجهاز التعرف على الوجه 

 مع 30.000تخزين نماذج للوجوه حتى 
 نموذج بصمة أصابع وحتى 10.000

 سجل معاملة يمكن تحميلها داخل 1.000.000

 Face ID Xيقدم جهاز التعرف على الوجه 
للمستخدمين مفاتيح اختصار سهلة قابلة للبرمجة 

.للوظائف األكثر استخدامها

تالمس بدون الهوية على التعرف
أحد المزايا المتعددة للتعرف من خالل الوجه هو 

فقط قف ساكنًا أمام . طبيعة التعرف دون تالمس
.الكاميرا وسيتم التعرف بشكل فوري

اإلحكام األمني
 Face ID Xيهدف جهاز التعرف على الوجه 

إلى توفير نظام مراقبة وصول أشد إحكامًا من 
خالل تنفيذ كال من طريقتي المصادقة الحيوية من 

.خالل الوجه وبصمات األصابع في آن واحد

األمان والدقة المؤكدان
 Face IDيمكن تثبيت جهاز التعرف على الوجه 

X للدخول من األبواب وتسجيل أوقات حضور 
العاملين بما يتيح للشركات سمات األمان ودقة 

.البيانات من نظام فردي واحد

مفاتيح االختصار للتيسير

ط رو المواقع اب
ج و منت ال

ل م دلي دا خ ست ال ع ا ري س ل ا

ل ي ت دل ثبي ت ل ا

ل ي م دل دا خ ست ال ا
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التوصيل مخطط
النظام عناصر بين االتصال

بالشبكة مرتبط نظامفقط للتوضيح

)مستقيم(  بيانات محول بلدن کابل رباعي بلدن سلك
)الين باس( 1419A کابل

مستقل

التثبيت مخطط

محول/  مفتاح

)متقاطع سلك(

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

العبوة
)مم( األبعاد
الوزن

)االرتفاع(222×  )العرض(123× )الطول(298:  1.84 : kg  http://product.�ngertec.com ُ .لالطالع على أحدث المعلومات عن المنتجاتزر الموقع اإللكتروني . المواصفات عرضة للتغيير: مالحظة

:التجزئة المعتمدبائع 

المواصفات

بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
وضع التبصيم
لمعالم الوجه )بالثوان( وقت التحقق 

بصمة
 معالم الوجه

البطاقة تقنية

االتصاالت
الطريقة
البيانات نقل سرعات

Wiegand بروتوكول

التشغيل محيط
)مئوية( الحرارة درجة
)%(الرطوبة نسبة

الطاقة إدخال
واالنصراف الحضور نظام

االنذار صفارة
العمل اكواد

السريع المعامالت فحص
المتعددة الوسائط

العرض شاشة
الهوية صورة
القصيرة الرسائل
تابستانی ساعت
داخلية احتياطية بطارية
الوقت في التحكم
الكهرومغناطيسي القفل تشغيل إخراج
اإلنذار نتيجة
القارئ شاشة لغات/  التحية لغات

الطراز
السطح معالجة
الماسحة نوع

االلي المعالج
الذاكرة

الخوارزمية
الدفع تكنولوجيا

بالمليمتر ،)االرتفاع × العرض × الطول(األبعاد
التخزين

نموذج التبصيم
الوجه معالم قوالب
اتالبطاق

المعامالت 
والتحقق التسجيل
الطرق

زاوية أي

نعم
الطلب حسب
الطلب حسب

)ي اختيار3G & WiFi(فالش القرص 

بت26إخراج

آمبير 3 وشدة فولت 12 بجهد مباشر تيار

والخارجي الداخلي
نعم
نعم

 بوصة و التحكم باللمس4.3 بااللوان و 65k TFTشاشة 
نعم
نعم
نعم
 (DC 12V, 2000mAh)نعم

/ DC 12V 

NO/NC

اإلخراجمرحل

 ،المبسطة( الصينية ،)التقليدية( الصينية اإلندونيسية، العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة
الفارسية، ،)البرازيل( ،البرتغالية اإلسبانية الفيتنامية،
الطلب عند متوفرة االخرى اللغات

Face ID X
)ABS( ستايرين بيوتادايين أكريلونتريل

عالية دقة ذات حمراء اشعة ذات كاميرا

نعم

 
السر وكلة الرمزالتبصيم

(EN300-330) RFID: 64-bit, 125kHz, RF output power

MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz

HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

1.2GHz Single Core CPU

1.0GB SDRAM/ 1.0GB flash

Face BioBridge VX8.0, Fingerprint BioBridge VX9.0 / 10.0

145 x 110 x 194

10,000

3000 , (1:1)30000, (N:1) 3000

10000

1000000

,  (1:1, 1:N),              ,(1:1, 1:N) Face

2

FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%

FAR < 0.01%, FRR < 0.1%

 ، RS485 ، RS232 ، TCP/IP

115200-9600

0 ~ 45

20 ~ 80

TimeTec © 2021,  جميع الحقوق محفوظة. 
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AdapTec Plusأكبر وأفضل
 بصمة الوجه واألصابع1 في 2

أداة التعرف

Face ID Xالتعرف على الوجه جهاز ! لقد وصلت أخر إضافة لسلسلة التعرف على الوجه وهذه المرة ٌصنعت أداة التعرف على الوجه لتكون أكبر وأفضل
 وحدة تحقق من خالل اإلحصاء الحيوي تتضمن نوعين من تقنيات اإلحصاء الحيوي 

هو
1.0 غيغاهيرتزميكروبروسيسور أحادي النواة و 1.2المتطورة مع كاميرات مزدوجة، و 

غيغابايت ذاكرة فالش و 
 

غيغابايت ذاكرة إس دي رام وأنواع متعددة من اتصاالت البيانات وسعة تخزين بيانات ضخمة؛ وكل ذلك لتقديم خدمات تحقق  1.0
10 و 1:1 ألف تعرف على الوجه من خالل التحقق 30يمكن للجهاز أن يتضمن حتى . سريعة ودقيقة من خالل اإلحصاء الحيوي

 
 أالف نموذج بصمة أصابع و

Face ID Xالتعرف على الوجه ٌصمم جهاز .  أالف بطاقة وبيانات معامالتهائلة تصل إلى مليون في أي وقت من األوقات10
 تالمس باإلضافة إلى خيارات التحقق المتعددة

 إلمداد المستخدمين بخدمة التحقق الميسرة دون
 تكون أداة التعرف على الوجه قد انتقلت إلى مستوى Face ID Xوبفضل السعة الهائلة التي يوفرها جهاز التعرف على الوجه . 

!أخر من القدرة

االنتقال السلس
بفضل شاشة اللمس الملونة بالكامل في جهاز 

، يسهل على Face ID Xالتعرف على الوجه 
.المستخدمين االنتقال عبر النظام

طرق تعرف متعددة ألغراض تعدد 
االستخدامات

 Face ID Xيعرض جهاز التعرف على الوجه 
أربعة أنواع مختلفة من طرق تحديد الهوية من 
خالل بصمات األصابع وهوية الوجه وبطاقة 

. وكلمات السرRFIDكشف ترددات الراديو 

عدم وجود فترة انتظار
يستغرق األمر ثانيتين فقط للتحقق من الهوية من 
خالل التعرف على الوجه وثانية واحدة لبصمة 

!سينتهي األمر قبل أن تدرك ذلك. األصابع

سعة التخزين كبيرة الحجم
 Face ID Xيمكن لجهاز التعرف على الوجه 

 مع 30.000تخزين نماذج للوجوه حتى 
 نموذج بصمة أصابع وحتى 10.000

 سجل معاملة يمكن تحميلها داخل 1.000.000

 Face ID Xيقدم جهاز التعرف على الوجه 
للمستخدمين مفاتيح اختصار سهلة قابلة للبرمجة 

.للوظائف األكثر استخدامها

تالمس بدون الهوية على التعرف
أحد المزايا المتعددة للتعرف من خالل الوجه هو 

فقط قف ساكنًا أمام . طبيعة التعرف دون تالمس
.الكاميرا وسيتم التعرف بشكل فوري

اإلحكام األمني
 Face ID Xيهدف جهاز التعرف على الوجه 

إلى توفير نظام مراقبة وصول أشد إحكامًا من 
خالل تنفيذ كال من طريقتي المصادقة الحيوية من 

.خالل الوجه وبصمات األصابع في آن واحد

األمان والدقة المؤكدان
 Face IDيمكن تثبيت جهاز التعرف على الوجه 

X للدخول من األبواب وتسجيل أوقات حضور 
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