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ความรู้สึกปลอดภัยทางกายและใจด้วย
FingerTec Q2i ระบบผ่านประตูด้วยลายนิ้วมือสี

รหัสผ่าน

หรือบัตร

รหัสผ่าน

TCP/IP

RS485

USB

FingerTec Q2i เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพรีเมี่ยมที่มีเวลาเข้างานขั้นสูงและคุณสมบัติการคว
บคุมการเข้างาน ซึ่งมีความจุขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนวิธีการสแกนลายนิ้วมือแม่นยำ ดังนั้น Q2i จึงเป็
นอุปกรณ์เวลาการเข้างานที่เหมาะสมและการควบคุมการเข้างานสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดให
ญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับซอฟแวร์ Ingress , นอกจากนี้ FingerTec ยังมีโปรแกรมการตรว
จสอบการควบคุมการเข้างาน ด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์, รหัสการทำงานและการแสดงข้อความสั้น
จึงทำให้ Q2i เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติที่สามารถกำหนดเองได้จำนวนมากและมีหลาย
ตัวเลือกสำหรับคุณที่จะซิงค์เครื่องปลายทางของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.

วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย

ความจุขนาดใหญ๋

แป้นพิมพ์ลัด

บิวท์อินสัญญาณเตือนภัย

จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

รหัสการทำงาน

ซิงค์กับเครื่องปลายทางได้ง่าย

หน้าจอสีเต็มรูปแบบ

แม้ว่าจะแนะนำให้ใช้การตรวจสอบบันทึ
กการเข้างานจากลายนิ้วมือ แต่เครื่องป
ลายทางยังเสนอตัวเลือกในการตรวจสอ
บโดยใช้บัตรหรือรหัสผ่านหรือแม้กระทั่
งการใช้ทั้งสองอย่างด้วยกัน

โปรแกรมเหล่านี้จะเป็นกุญแจนำคุณไป
สู่ฟังก์ชั่นการใช้งานในเพียงหนึ่งขั้นตอ
นเท่านั้น เราได้เคยกล่าวถึงหรือไม่ว่ามั
นเป็นสิ่งที่ง่าย

การจัดการเป็นเรื่องง่ายด้วยกา
รประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ Ingress
ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการเข้าอ
อกประตูจากเครื่องปลายทางทั้งหมด
ในขณะที่มีฟังก์ชั่นเวลาการเข้างานไว้
สำหรับตรวจสอบการเข้างาน

ด้วยตัวเลือกของ TCP / IP, RS485
/ RS232, flashdisk USB หรือแม้กร
ะทั่งอินเตอร์เน็ตไร้สาย
(ตามคำขอ),
ซิงค์เครื่องปลายทางของคุณง่ายยิ่งขึ้น
กว่าที่คุณคิด!

รับได้ถึง 10,000 แม่แบบลายนิ้วมือและ
200000 บันทึกรายการ- - ซึ่งมากเกิ
นพอที่จะตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรม SME

เพิ ่ ม ความปลอดภั ย ในสถานที ่ ท ำง
านของคุ ณ โดยการติ ด ตั ้ ง สั ญ ญาณ
เตื อ นภายนอกและรั บ การแจ้ ง เตื อ น
ในช่ ว งสถานการณ์ ท ี ่ ไ ม่ ค าดคิ ด เช่ น
เกิดการงัดหรือไฟไหม้

ให้พนักงานของคุณได้รับอิสระมากขึ้นจ
ากการรายงานการทำงานของพวกเค้าผ่
านทาง รหัสการทำงาน

รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอสี
TFT
ซึ ่ ง แสดงภาพโฆษณาขององค์ ก ร,
สกรีนเซฟเวอร์และอื่น ๆ บนหน้าจอสีข
องเครื่องปลายทาง

แผนเค้าโครง

เว็บลิงค์
ผลิตภัณฑ์

ระบบการเชื่อมต่อ
สำหรับภาพเท่านั้น

ระบบเครือข่าย

https://product.fingertec.com/userguide.php
คู่มือการเริ่มต้น
คู่มือการติดตั้ง
คู่มือการใช้งาน

ฮับ / สวิทช์

RS232

TCP/IP (เคเบิ้ลตรง)

TCP/IP
(ครอสเคเบิ้ล)

RS485

RS232/RS485
ตัวแปลงข้อมูล

เคเบิล
้ เบลเดนหุน
้ วนฉม แบบ 4 แกน
เคเบิล
้ 3017A คู่ RS485

RS485

คู่มือวีดีโอ
เคล็ดลับเทคนิค
Q2i

Q2i

Ingress ซอฟต์แวร์

Q2i

Q2i

Q2i

แบบสแตนด์อโลน

TCP/IP

RS232/RS485

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

ไดอะแกรมการติดตั้ง
DC12V
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

AC110/240V
กำลังไฟ
AdapTec Plus

เหนือเพดาน
เพดาน

ล็อค EM

สายไฟและสัญญาณปลด
ล็อคประตู

ระบบฉุกเฉินเมื่อ
มีการทุบกระจก
ปุ่มสวิตซ์เปิด
- ปิด

ระบบล็อคประตู

ปุ่มกด

Q2i

ในร่ม

กลางแจ้ง

ข้ อ มู ล จำเพาะ
รุ่น
การตกแต่งพื้นผิว
ประเภทของสแกนเนอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์
หน่วยความจำ
ขั้นตอนวิธี

Q2i

PUSH TECHNOLOGY

ใช

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม
การเก็บรักษา
ใบหน้าแม่แบบ
บัตร
การทำธุรกรรม
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ
วิธีการ
แนะนำลายนิ้วมือต่อ ID ผู้ใช้
การจัดวางลายนิ้วมือ
เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)
FAR (%)
FRR (%)
เทคโนโลยีการ์ด

200 x 56 x 160

RFID: 64 บิต 125kHz

ใช่

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

สามารถสั่งทำได้

HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

สามารถสั่งทำได้

การสื่อสาร
วิธี
อัตราบอด
Wiegand
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิ (°C)
ความชื้น (%)
กำลังไฟ
การเข้างาน
ไซเรน
รหัสการทำงาน
มัลติมีเดีย
เสียง
จอแสดงผล
การส่งข้อความสั้น
เซ็นเซอร์ประตู
การควบคุมการเข้างาน
ล็อค EM ขับรถเอาท์พุท
สัญญาณเตือน
ระบบควบคุมการออกประตู
เสียง / แสดงภาษา (เครื่องปลายทาง)

บรรจุภัณฑ์
ขนาด (มม)
น้ำหนัก

: 245 (ย.) x 90 (ก.) x 225 (ส.)
: 1.74 กก.

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Non coated optical scanner
800 MHz
256 หน่วยความจำแฟลชและ 64 MB SDRAM
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

10000
10000
200000
ลายนิ้วมือ (1:1, 1:N), บัตรและรหัสผ่าน
2
มุมใดก็ได้
<1
< 0.0001
<1

TCP/IP, RS232, RS485, ดิสก์ USB
เอาท์พุท 26 บิต / เอาท์พุท
0 ~ 45
20 ~ 80
DC 12V 3A
บิวท์อิน (เลือกทำภายนอกได้)
ใช่
ใช่
หน้าจอ TFT 3.5 ʺ สี 65k
ใช่
ใช
DC 12V 3A /เอาต์พุตรีเลย์
NO/NC
ใช่

อังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, จีน (ประยุกต์ / แบบดั้งเดิม), ชาวอินโดนีเซีย, โปรตุเกส
(โปรตุเกส), สเปน
ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามคำขอ

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ที่
http://product.fingertec.com สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

(มีบัตร WiFi & 3G)

9600~115200

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

www.timeteccloud.com
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