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الحياة أصبحت مثيرة وآمنة مع تكنولوجيا القياسات البيومترية 

R3 الحياة بدون مفتاح مع
نظام الدخول من الباب ووقت الحضور

R3 هو أحدث نظام تكنولوجيا القياسات البيومترية للدخول من الباب ووقت الحضور من FingerTec و 
مذهلة كل هذا في جهاز واجد. يتميز هذا الجهاز

 تتوافر الطرق المتعددة للتحقق والتي تشمل بصمات األصابع، البطاقة و 
كلمة المرور في جهاز R3، والتي تقدم أفضل راحة للمستخدمين دائمي 

االستعمال اليومي. كما

االنشغال. يأتي المنتج بأفضل حل لتنظيم الدخول / الخروج من الباب، المحمل مع الميزات الشاملة

إضافية. مع جهاز R3، تصبح الحياة أكثر إثارة وأمان من خالل حل الباب بدون مفتاح للراحة في حياتك

طرق التحقق المتعددة 
من بصمة األصبع إلى البطاقة والتحقق 

من كلمة المرور، تقدم R3 كل 
اإلمكانيات. قم بتحسين مستوى األمان، 

مع التحقق من البصمة كنموذج التسجيل 
األساسي.

التعرف الدقيق من خالل تكنولوجيا 
القياسات البيومترية

تستخدم R3 تكنولوجيا مطابقة التفاصيل 
الدقيقة التي تضمن أن المسجلين فقط 

من المستخدمين حيث يتم منحهم إمكانية 
الوصول، مما يقضي على سيناريوهات لكم 

األصدقاء.

حل الوصول الشامل 
قم باستكمال وحدة R3 الطرفية الخاصة 

بالتحكم في الوصول من خالل وحدة 
R2c قارئ خروج الموظف لتجربة 

الدخول والخروج عبر الباب بشكل كامل.  

لوحة عرض تعمل باللمس عالية الدقة 
باأللوان 

تجمع بين الحيوية والوظيفة في وقت واحد، 
تتوافر لوحة LCD  ٢,٤ بوصة باأللوان 

وتعمل باللمس تم تصميمها خصيًصا 
إلرضائك من حيث أناقة المظهر والوظيفة.

اإلدارة المبسطة للبيانات 
تم تجهيز وحدة R3 لتكون متصلة 

بعنوان TCP / IP وعندما يكون ذلك 
 USB غير متوفر، هناك محرك أقراص

flash متوفر لنقل سجالت المعامالت 
إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

تفعيل المنطقة الزمنية
تأمين المبنى بخصائص المنطقة الزمنية 
التي يتميز بها R3، مما يوفر لك التحكم 

الكامل في الوصول. مع جهاز R3 تصبح 
الخصائص الخاصة بالمنطقة الزمنية، 

ومجموعة المناطق الزمنية ومزايا التحقق 
من المجموعة تحت تصرفك.

احصل على مميزات اضافية هنا
يسمح R3 بتركيب إنذار خارجي لنظام 
الوصول لتنبيهك أثناء حاالت الطوارئ 

واالقتحام. أّمن المبنى الخاص بك مع 
وظائف ومجموعة المناطق الزمنية 

ووظائف التحقق من المجموعة.
  

البرامج الثابتة المجانية وتحديثات 
البرامج

الوظائف والميزات تتطور باستمرار من 
خالل االحتياجات البحثية والصناعية 

التكنولوجية، وبالتالي لدينا برامج وتحديثات 
للبرامج الثابتة لألجهزة والتي تأتي مجاًنا.

 

بطاقة بصمة األصبعكلمة السر

رو ابط المواقع

مفتاح / محول

TCP/IP
(كبل متقاطع)

مستقل

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

بتيار مستمر 12 فولت

فوق السقف

السقف

المواصفات

العبوة
األبعاد (مم)   : 225 (الطول) ×  72 (العرض) ×  168 (االرتفاع)

0.86 kg :            الوزن
 

موزع معتمد:
http://product.�ngertec.com ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من

R3

(ABS) وأكريلونيتريل بوتادين ستيرين poly carbonate (PC) و In-mould labelling (IML)

ماسح ضوئي للبصمة البصرية
400 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و32 ميجا
نعم

BioBridge VX 10.0

190 x 32 x 78

3000

10000

100000

صمة األصبع (N:1 ,1:1) وبطاقة أوكلمة السر
2

أي زاوية
< 1

< 0.001

< 1

نعم
حسب الطلب

 USBوقرص TCP/IPو RS232و RS485

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

مخرجات / مدخالت 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

نعم

نعم

شاشة ملونة TFT 24 ، 3 ك
نعم
نعم

DC 12V 3A / مخرجات المناوبة

NO/NC

نعم
English (Standard), Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Indonesian, 

Portuguese (Portugal), Spanish.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

TCP/IP

(كبل مستقيم)

والوظائف الهو منتج يجمع بين التقنيات الحديثة، التصميم الرائع 
بلوحة LCD ٢٫٤ بوصة باأللوان الفتة للنظر حساسة وتعمل باللمس. مصنوعة بقوة لتتحمل قسوة 

 للدخول/الخروج عبر الباب ووقت الحضور، وكل ذلك دون تكاليف 

 للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

االتصال بين عناصر النظام
نظام مرتبط بالشبكةللتوضيح فقط

English (Standard), Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified/Traditional), French, 
German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Persian, Portuguese, Russian, 

Spanish, Thai, Vietnamese

Center point

FREE

TimeTec © 2021,  جميع الحقوق محفوظة. 

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

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

PUSH TECHNOLOGY

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

بماذج بصمة اإلصبع
البطاقات

المعامالت
التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
موضع اإلصبع

وقت التحقق (ثانية)
التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)
تكنولوجيا البطاقة

RFID: 64-bit, 125kHz

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

اإلتصاالت
الطريقة

معدل الباود 
ويجاند

بيئة العمليات (التشغيل)
درجة الحرارة (مئوية)
الرطوبة (نسبة مئوية)

مدخالت الطاقة
وقت الحضور

أكواد العمل
تعددية الوسائط

الصوت
إظهار

Photo-ID
الرسائل القصيرة

التحكم في الدخول
مخرجات غلق القيادة

مخرجات المنبه
مكافحة التمرير

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

لغات البرنامج

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب
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