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USB RS232/RS485 TCP/IP

بالتأكيد, هو انا.

النظام القياسي اثنين في واحد, قارئ التعرف على مالمح الوجه و بصمات االصابع 
FingerTec

إن Face ID 2 عبارة عن جهاز جديد للتحكم في الدخول وتسجيل وقت الحضور، وهذا الجهاز ال يتحقق فقط من الهوية باستخدام مطابقة بصمة اإلصبع 
ولكنه يستخدم أيضا تقنية جديدة يمكن أن ُتجري مطابقة للتعرف على الوجه. هذا يعني أن جهاز Face ID 2 سوف يقوم بمسح وجهك باستخدام كاميرا 
عالية الدقة تعمل باألشعة تحت الحمراء ويطابق المسح بالمسح السابق الموجود في ذاكرة النظام. لم يعد هذا خياال كما كان يحدث في السينما، لقد أصبح 
اآلن حقيقة! يوفر جهاز Face ID 2 عملية تحقق بدون تالمس، وتوفر أمن أكثر صرامة، هذا باإلضافة إلى واجهة سهلة االستخدام، كل ذلك في جهاز 

التحقق من الهوية بدون مالمسة 
يديك  بأحد  المحمول  الكمبيوتر  تحمل  هل 
المميزات  أحد  إن  األخرى؟  باليد  وحقيبتك 
العديدة للتحقق من الهوية عن طريق الوجه 
هو أنك لديك الخيار بأن تقف فقط لكي يتم 
الجهاز  للمس  داع  ال  هويتك.  من  التحقق 

بإصبعك.

طبق معايير أمنية صارمة 
أيضا   Face ID 2 جهاز  استخدام  يمكن 
إذا  خاصة  الدخول  في  التحكم  من  لمزيد 
و  بالبصمة  التحقق  طريقتي  كل  تعيين  تم 

بالوجه إلى مستخدمين. 

احم هويتك دائما!
أو  اإلصابة  بسبب  بصمتك  إتالف  تم  هل 
أن  هو  عليك  ما  كل  عملك؟  طبيعة  بسبب 
عن  الهوية  من  التحقق  جهاز  أمام  تقف 
طريق الوجه. يمكن أن تفقد بصمتك، ولكن 
بفضل جهاز Face ID 2 ال يمكن أن تفقد 

هويتك!

مفاتيح االختصار
برمج هذه المفاتيح لتأخذك في خطوة واحدة 
فقط إلى الوظائف األكثر استخداما. هل لنا 

أن نذكر بأننا نسهِّل األمور؟

طرق تحقق متعددة 
يتعرف  أن   Face ID 2 جهاز  يستطيع 
على أربع طرق مختلفة للتحقق من الهوية 
وهي: بصمة اإلصبع، هوية الوجه، بطاقة 

RFID، وكلمة المرور. 

في  شخصيتك  من  يتحقق  الجهاز  دع 
لمح البصر!

يستغرق التحقق من هويتك ثانيتين بواسطة 
عند  واحدة  وثانية  الوجه  على  التعرف 
هذه  تتم  سوف  اإلصبع.  بصمة  استخدام 

العملية دون أن تدري!

سعة مذهلة
يستطيع جهاز Face ID 2 تخزين أكثر من 
10000 نموذج مستخدم وحتى 200000 
الكمبيوتر  إلى  تنزيلها  يمكن  تسجيل  عملية 
عبر TCP/IP، RS232، RS485 أو 

. USB اتصال بقرص فالش

قائمة على شاشة تعمل باللمس 
كل شيء يتم في األساس بلمسة واحدة فقط 
الشاشة  تجعل   .Face ID 2 جهاز  على 
كامل  بشكل  باللمس  تعمل  التي  األلوان 

االتصال أكثر سهولة ويسرا. 

092020

بطاقةالوجه كلمة السر بصمة األصبع

التوصيل مخطط
االتصال بين عناصر النظام

البرنامجنظام مرتبط بالشبكةللتوضيح فقط

RS232/RS485

TCP/IP
متقاطع) (سلك

TCP/IP (مستقيم)
RS232

TCP/IP مستقل

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

مفتاح / محول

AC110/240V
AdapTec Plusفولت تيار متردد

مخطط التثبيت

القفل الكهرومغناطيسي

ON-OFF مفتاح

زجاج للكسر في 
حالة الطوارئ 

(داخلي)

زر للضغط

داخليخارجي

 
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بتيار مستمر 12 فولت

فوق السقف

السقف

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب

العبوة
األبعاد (مم)   : 298 (الطول) ×  123 (العرض) ×  222 (االرتفاع)

1.84kg :            الوزن
 

©Timetec Computing Sdn Bhd. 2020 .جميع الحقوق محفوظة

موزع معتمد:

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من http://product.fingertec.com للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

• بماذج بصمة اإلصبع
• نماذج الوجه
• البطاقات
• المعامالت

التسجيل والتحقيق
• الطرق (األساليب)

• بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
• موضع اإلصبع

• وقت التحقق (ثانية)
• بصمة األصبع

• الوجه
تكنولوجيا البطاقة

(EN300-330)انتاج الطاقة RF,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
تعددية الوسائط

• إظهار
• الصورة – الهوية
• الرسائل القصيرة

• مؤقت ادخار الضوء في النهار
• بطارية داخلية إحتياطية

التحكم في الدخول
• مخرجات غلق القيادة

• مخرجات المنبه
لغات التحية / لغات شاشة القارئ

المواصفات
Face ID 2

أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS) وإكريليك
كاميرا ذات وضوح عالي وتعمل باألشعة تحت الحمراء وماسح للبصمة

800 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 128 ميجا و64 ميجا
BioBridge VX 9.0/10.0بصمة األصبع , BioBridge VX 8.0 الوجه 

145 x 120 x 207

10000

1200

10000

200000

الوجه (N:1 ,1:1) و بصمة األصبع (N:1 ,1:1) وبطاقة أوكلمة السر
2

أي زاوية
الوجه >2 و بصمة األصبع > 1 

التوجيه واالسترجاع السريع %0.0001 > , الملف والحفظ 1% >
التوجيه واالسترجاع السريع %0.01 > , الملف والحفظ 0.1% >

نعم
حسب الطلب
حسب الطلب

 (3G & GPRS,WiFi إختياري) USBوقرص TCP/IPو RS232و RS485

115200 و57600 و38400 و19200 و9600

مخرجات 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

دمج وخارجي
نعم
نعم

شاشة ملونة  باللمس TFT 4.3 ، 65 ك
نعم
نعم
نعم

 (DC 12V, 2000m Ah) نعم

DC 12V / مخرجات المناوبة

NO/NC

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

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

RS485 RS232/RS485
بيانات محول

رو ابط المواقع

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام

دليل الفيديو

نصائح تقنية
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