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USBبصمة اإلصبع كلمة المرور    بطاقة

تحكَّم مع

Keylock 7700 هو عبارة عن قفل ميكانيكي للباب، ُمصَمم ليتم تركيبه على الباب في المنطقة المحظور دخولها، ليحل محل المفتاح العادي ومقبض 
الباب ذو القفل. مع Keylock 7700 ستحتاج إلى عمل مسح على بصمة إصبعك، أو البطاقة، أو إدخال كلمة مرور مكونة من ٦ أعداٍد لفتح الباب، 

بدًال من استخدام المفتاح التقليدي، والذي يمكن تزييفه بسهولٍة. وتأتي سبيكة الزنك الملساء في قفل Keylock 7700 مع عمود مزالج متين يمكن 
تحويله بسهولٍة ليناسب األبواب التي تفتح لليمين أو التي تفتح لليسار. وهو مثالٌي لالستخدام في ُغرف التخزين التي تتطلب مستوى عالًيا من التأمين 

أو المكاتب الخاصة بكبار الموظفين التنفيذيين، حيث أنه يأتي بخيار مزالج الباب المزدوج اللسان اآلمن، والذي يتميز بقوة التحمل وصعوبة االختراق 
من ِقبل كل صاحب نوايا سيئة. وهذا ليس كل شيء، حيث ُيَعد Keylock 7700 أو قفل ميكانيكي للباب من FingerTec يدعم إعدادات المنطقة 

الزمنية، باإلضافة إلى القدرة على استيعاب ٥٠٠ بصمة إصبع، وبطاقة، وكلمة مرور لكل منطقٍة.

وسائل التحقق المتعددة 
يدعم Keylock 7700 بعض وسائل 

التحقق، مثل: بصمة اإلصبع، وكلمة 
المرور المكونة من ٦ أعداٍد، وحتى 

التحقق من البطاقة. خيارات، خيارات. 

الشكل الخارجي األنيق 
بفضل طالء سبيكة الزنك الملساء مع 
الشاشة السوداء الكالسيكية يبدو شكل 

الجهاز أنيًقا ومناسًبا ألي مكان عمل رسمي 
أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

الحد األدني من المساحة الُمستخَدمة
يتم تركيب Keylock 7700 على الباب 

نفسه، مما يوفر مساحة على الحائط 
ويكفيك عناء التركيب أو التثبيت على 

الجدران. 

يتعرف على الزائرين 
هل تتوقع حضور ضيوف غير ُمسَجلين 

. حيث سيقوم على الجهاز؟  ال توجد مشكلٌة
Keylock 7700  بقفل الباب فقط حينما 

ً قليال . حتى 
 ترفع عمود المزالج الداخلي إلى األعلى

فتح الباب. 

أفضل عمر للبطارية 
يعمل Keylock 7700 بالبطارية، 

والجهاز نفسه ُمبرَمج لُيطيل عمر 
البطارية الُمستعَملة به من خالل الضبط 
على وضعية توفير الطاقة حينما يترك 

بدون تشغيل لمدٍة طويلٍة. 

سعة كبيرة 
يحتوي Keylock 7700 على سعة تخزين 

كبيرة في الذاكرة تبلغ ٣٢ ميجابايت، وهي 
تكفي لالحتفاظ بخمسمائة بصمة إصبع، 
و٥٠٠ كلمة مرور ُمسَجلة، عالوًة على 
سجالت المعامالت وإعدادات المناطق 

الزمنية. 

USB إدارة
 Keylock لقفل USB مع نظام إدارة

7700، ال يمكن أن تكون عملية نقل 
البيانات أسهل من ذلك. حيث أصبحت 
عملية تنزيل سجالت المعامالت مسألة 

بضع خطوات تقوم بها. 

الحلول الحسابية األحدث 
 Keylock ال نستخدم سوى األفضل في
7700، ولهذا السبب يدعم الجهاز أحدث 
حلول حسابية VX١٠٫٠ من أجل المسح 

األسرع واألدق لبصمة اإلصبع. 

تصبح متحكًما في وقت غلق و
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Keylock 7700

سبيكة من الزنك مع اللمسات النهائية من النيكل الالمع
Optical fingerprint scanner 

شكل OLED من األبيض واألسود
400 MHz 

ذاكرة فالش 32 ميجا بايت
Biobridge VX 10.0

560 

35 -  70

(Keylock 7700S) لسان واحد
(Keylock 7700D) لسان مزدوج

نعم

500

100

100

30000

بصمة اإلصبع,(N:1 ,1:1)، البطاقة وكلمة المرور
2

ي زاوية
< 1

< 0.0001

< 1

6 

نعم
حسب الطلب

USB قرص فالش

0 ~ 45

20 ~ 80 

4 x 1.5V AA battery for 4000 operations

< 35

< 150

< 200

> 1500

< 4.5

Battery & mechanical key

لغة إنجليزية (أساسية) وتتوفر اللغات األخرى حسب الطلب.  

English, Arabic,  Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Indonesian,
Spanish, Thai. 

وتتوفر اللغات األخرى حسب الطلب. 

المنتوج

السريع االستخدام دليل

االستخدام دليل

الفيديو دليل

تقنية نصائح

التثبيت دليل

المواقع رابط مخططالتوصيل

المواصفات

التثبيت مخطط

الطراز
معالجة السطح 
نوع الماسحة 

العرض
المعالج االلي

الذاكرة
الگوريتم

دقة الصورة للماسح (نقطة في البوصة المربعة)
األبعاد(الطول × العرض × االرتفاع)، بالمليمتر

 
 • بسمك ضلفة الباب للتركيب، مم

• نوع مزالج الباب

 • تحويل القفل

التخزين
• قوالب بصمات األصابع

• كلمة المرور
• البطاقة

• المعامالت  
التسجيل والتحقق

• الطرق
• بصمة اإلصبع الموصى بها لكل معرف مستخدم

• وضع بصمة اإلصبع
• وقت التحقق (بالثوان) لمعالم الوجه

 • FAR (%)
• FRR (%)

• طول كلمة المرور (األعداد)
تقنية البطاقة

RFID: 64-bits, 125kHz •

MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz •

االتصاالت
• الطريقة 

محيط التشغيل
• درجة الحرارة (مئوية) 

• نسبة الرطوبة (%)  
• إدخال الطاقة 

• استهالك طاقة – ثابت (مايكرون أمبير)
• استهالك طاقة – نشط (م أمبير)

• استهالك طاقة – تحريك (م أمبير)
• الفولتية غير الساكنة (فولت)

• فولتية التحذير من انخفاض مستوى الشحن في البطارية (فولت) 
آلية الفتح االحتياطية
لغة العرض (طرفي)

لغة الصوت / الشاشة

المعتمد: التجزئة اجر

مالحظة:  المواصفات عرضة للتغيير. زر الموقع اإللكتروني http://product.fingertec.com لالطالع على أحدث المعلومات عن المنتجات. 

محفوظة .جميع  الحقوق 

العبوة
(مم) األبعاد

الوزن
(الطول)× 140(العرض) × 225(االرتفاع) 410 :

: 4.75كجم

اللوحة األمامية: x 93 x 150 268 (بالمقبض)
اللوحة األمامية: x 50 x 70 268 (بدون المقبض)

اللوحة الخلفية:  x 93 x 150 268 (بالمقبض)
اللوحة األمامية: x 50 x 70 268 (بدون المقبض)
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