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كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب

ُ

BSUecaF RS232/RS485TCP/IPCard Password

البوابة من للدخول الوجه مالمح على التعرف جهاز

هنا اضافية مميزات على احصل
رسائل اللمس,  طريق عن ملونه شاشة
الصورة عرض  , عمل  اكواد قصيرة, 
فقط المميزات بعض هذه التحقق,   بعد
ستحصل اضافية مميزات هناك و
Face ID 3 جهاز استعمال عند عليها

التحقق دقة
صورة يسجل   Face ID 3 جهاز 
في بحفظها يقوم و للمستخدم حية
دقيقة التحقق عملية لتجعل كبير ملف

لديك التحقق عمليات اجمع
و للتحقق عمليات عدة جمع ميزة
المستخدم.  هوية تحديد لضمان ذلك
بهذا السر.  كلمة  /  RFID  + وجه 
للمخالفات. مجال اي تترك لن المميزات

المتعددة التحقق وسائل
لك   Face ID 3 جهاز  باستخدام

هويتك من للتحقق اختيارات عدة
 , الوجه  مالمح تحديد طريق عن

السر. كلمة باستخدام حتى و البطاقة, 

مرآة ليست و الوجه مالمح على للتعرف جهاز هذا

للتعرف فنجرتك منتجات احدث جهازFace ID 3هو
في المتمثلة التكنولوجيات احدث مستعمال الوجه مالمح على

لالشعة المستعملة و الرفيعة النوعية الكاميرات احدث
تحديد و الوجه مميزات و مالمح على للتعرف الحمراء تحت
الطلبات لتلبية Face ID 3 فنجرتك جهاز تصميم .تم هويتك
بين تالمس اقل تستخدم التي المتطورة الحيوية القياسات على
العالي.     االداء و الجودة تعتمدعلى و الجهاز و المستخدم

المطلب يجعله Face ID 3 لجهاز والرفيع االنيق التصميم
مكتب , الى اي في البوابة من للدخول لالستعمال المناسب

جهازا تجعله عالي . كذلك امن يمنح فهو االنيق منظره جانب
Software ي القو البرنامج مع يربط لما االداء قمة في

الزمنية المنطقة إعدادات
اضافية خاصية   Face ID 3 جهاز لدى
مراقبة لك لتسهل زمنية منطقة   50 ل
العمل مكان الى الوصول تنظيم و

لالتصال متعددة وسائل
الى    Face ID 3 جهاز  ربط يمكن
متعددة طرق باستخدام الكمبيوتر جهاز

، RS485 : اتصاالت  منها
أو القرص فالش ،   TCP / IP  ،

Weigand 26   بتالمدخالتوالمخرجات.

RS232

تالمس بدون الهوية على التعرف
عليك يجب ما جهاز Face ID 3 , كل مع

للجهاز احدة و نظرة و االستعداد هو فعله
جهاز باستعمال العبور. التحقق يمكنك و
تتحقق يجعلك الوجه مالمح على التعرف

يديك. تستعمل ان دون من هويتك من

التوصيل مخطط
االتصال بين عناصر النظام

نظام مرتبط بالشبكةللتوضيح فقط

مستقل

TCP/IP
متقاطع) (سلك

TCP/IP (مستقيم)

مفتاح / محول

بلدن  رباعي کابل بلدن سلك
الين) کابل 1419A(باس

RS232/RS485
بيانات محول

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

فوق السقفبتيار مستمر 12 فولت

السقف

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

1.6kg :            الوزن
موزع معتمد: 

المواصفات
النموذج

تشطيب األسطح
نوع الماسح الضوئي

المعالج الدقيق
الذاكرة

الخوارزم
PUSH TECHNOLOGY

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

نماذج الوجه
البطاقات

المعامالت
التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

وقت التحقق (ثانية)
الوجه

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
صفارة اإلنذار

أكواد العمل
فحص سريع للعملية

وصل الطباعة   
تعددية الوسائط
صوت ترحيب 

إظهار
الصورة – الهوية

مؤقت ادخار الضوء في النهار
التحكم في الدخول

مخرجات غلق القيادة
مخرجات المنبه

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

SOFTWARE LANGUAGE

Face ID 3

أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS) وإكريليك
RFID antennaكاميرا ذات وضوح عالي وتعمل باألشعة تحت الحمراء و

800 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و128 ميجا
BioBridge VX 8.0 الوجه

نعم
86 x 62 x 218

1500

10000

100000

الوجه (N:1 ,1:1) وبطاقة أوكلمة السر
2<

التوجيه واالسترجاع السريع %0.01 > , الملف والحفظ 0.1% >

نعم
حسب الطلب
حسب الطلب

 (WiFi إختياري) USBوقرص TCP/IPو RS232و RS485

115200 و57600 و38400 و19200 و9600

مخرجات / مدخالت 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

دمج وخارجي
نعم
نعم

 (via RS232) نعم

نعم
شاشة ملونة  باللمس TFT 3.0 ، 65 ك

نعم
نعم

DC 12V / مخرجات المناوبة

NO

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

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

English, Arabic, Chinese Traditional / Simplified, Spanish, Thai, Russian, Malay,
German & Indonesian

رو ابط المواقع 

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. 
102021
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