
FingerTec®

تاييد شد. من هستم.

سيستم 2 در 1 تشخيص چهره و اثرانگشت

قابليت ها و مزايا

زمان حضور در محل کار
• حذف مشکل «کارت زدن دوستان به جای يکديگر».

• جمع آوری اطالعات زمانی بطور سيستماتيک.
• مديريت سريع و موثر اطالعات از طريق يک نرم افزار بسيار           

  قوی.
• هماهنگی با زنگ های ساعت کار برنامه ريزی شده.

کنترل دسترسی
• محدود کردن دسترسی غيرمجاز.

• نظارت بر حرکت و جابجايی پرسنل در هر زمان دلخواه.
• کنترل دسترسی پرسنل با استفاده از تنظيمات منطقه های زمانی.

• هماهنگی آسان با سيستم قفل درها (خروجی  12EM ولت مستقيم 
  3 آمپر).

فقط يک نگاه کافی است!
پيشرفت های فنی باعث شده تا تکنولوژی های بيومتريک (زيست سنجی) با قيمت مناسب در اختيار همگان قرار گيرد. اما ®FingerTec دراين راه يک 

گام جلوتر برداشته و با ارائه FingerTec® Face ID 2 جديدترين امکانات تشخيص چهره را به بازارهای جهانی آورده است.

 FingerTec® Face اين محصول بسيار پيشرفته می تواند در کسری از ثانيه بدون نياز به هيچگونه تماس يا زحمت چهره ها را تشخيص دهد. کاربران
ID 2 فقط الزم است به دستگاه نگاه کنند تا هويت شان تاييد شود؛ ديگر واقعًا ساده تر از اين نمی شود.

FingerTec® Face ID 2 مجهز به يک پردازنده کامپيوتری بسيار قدرتمند است که برای هرچه دقيقتر شدن تشخيص هويت شخصی و جمع آوری 
اطالعات دقيق مانند زمان حضور در محل کار و دسترسی به درها، دو روش تشخيص هويت بيومتريک يعنی اثرانگشت و چهره را بطور همزمان 
پردازش می کند. عالوه بر اين FingerTec® Face ID 2 می تواند برای افزايش سطح معيارهای امنيتی، تاييد با کارت شناسايی را نيز بپذيرد.

 FingerTec® Face 2 صورت می گيرد، داده ها واطالعات TCP/IP و پروتکل مشترک USB تبادل اطالعات از طريق درگاه ديسک های حافظه
ID توسط نرم افزار TCMS V2 پردازش می شود، اين نرم افزار قوی برای کار بروی کليه محصوالت ®FingerTec طراحی شده است.

اگر به دنبال يک محصول بيومتريک کنترل ورود و خروج هستيد که بدون نياز به تماس و بدون زحمت کار کند، FingerTec® Face ID 2 را 
انتخاب کنيد. فقط يک نگاه کافی است!

چندرسانه ای
• کدهای کاری اينک موجودند تا کاربران بتوانند داليل و

  توضيحات خود را در موقع ساعت زنی اضافه کنند.
• نمايش پيام های کوتاه روی صفحه برای اطالع رسانی شرکت به پرسنل.

• نمايش پيام های خصوصی برای کاربران خاص.
• صفحه رنگی 65k رنگ TFT برای نمايش واضح و دقيق رنگ ها.

• نمايش و پيام های خوش آمد به زبان های محلی موجود است.
• صفحه کنترل شونده لمسی برای کارکرد آسان.

قابليت های ارتباطی
.RS485 و RS232، TCP/IP پشتيباتی از اتصال های •

.TCMS V2 خواننده های چندکاره با پشتيبانی •
• وجود درگاه USB برای تبادل آسان اطالعات.

• خروجی استاندارد بين المللی Wiegand برای پشتيبانی کردن ساير کنترل               
  کننده ها.
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کلی نقشه

فنی مشخصات

سيستم ارتباطات
نمايش برای فقط

TCT/IP
(مستقيم)

هاب / سوئيچ

شبکه سيستم

TCP/IP
(کراس)

110 ~ 230 ولتمتناوب

شيشه
اضطراری

(داخلی)

زنگدر
(بيرونی)

سوئيچ کليد
دستی کنترل

(بيرونی)

(داخلی) خروج دکمه
در دسترسی سيستم

RS232 RS232 / RS485
ها داده مبدل

RS232 / RS485
TCT/IP

AdapTec AC

RS232

Face ID 2 Face ID 2

Face ID 2

2  D I  e c a F2  D I  e c a F

RS485

Face ID 2

دار شيلد ای هسته 4
Belden کابل

الين) (باس 1419A کابل

RS232 / RS485TCP/IP مستقل

نصب نمودار
نمايش برای فقط

سيستممديريت

مدل
بدنه جنس

اسکنر نوع
پردازنده

حافظه
الگوريتم

ميليمتر (طول x عرض x ارتفاع)، ابعاد
نگهداری ظرفيت

اثرانگشت • الگوی
چهره • الگوی

• کارت
مبادالت • سوابق

هويت تاييد و سيستم به کاربر معرفی
ها • روش

کارب شناسه هر برای شده توصيه اثرانگشت • تعداد
اثرانگشت • قرارگيری

ثانی هويت – اثرانگشت، تاييد • زمان
ثانيه هويت – چهره، تاييد • زمان

• اثرانگشت
• چهره

شده پشتيبانی کارتهای
کيلوهرتز ١٢٥ بيت، ٦٤ :RFID •

• 13.56،1MFIS50/S70 :MIFARE مگاهرتز
• 26،1HID 1325:HID بيت، 125 کيلوهرتزز

ارتباطات
• شيوه

باود • سرعت
 Wiegand •

کاری محيط شرايط
(سانتيگراد) • دما

(٪) • رطوبت
ورودی • توان

حضور زمان
• زنگ

کاری • کدهای
سريع • بررسی

رسيد • چاپ
ای چندرسانه

• نمايشگر
عکسدار شناسايی • کارت

کوتاه رسانی • پيام
تابستانی • ساعت

داخلی ذخيره • باتری
دسترسی کنترل

EM قفل • خروجی
(خواننده) آمد خوش صوتی / متنی پيام زبان

افزار نرم زبان

Face ID 2
اکريليک استايرن (ABS) و بوتادين اکريلونيتريل

کارت اسکنر و اثرانگشت نوری اسکنر باال، دقت قرمز مادون دوربين
مگاهرتزی پردازنده800

SDRAMiو 64 مگابايت موقت 256 مگابايتی حافظه
                     BioBridge Face VX6.0, Fingerprint BioBridge VX 10.0

145 x 120 x 207

10000
500

10000
200000

کارت يا رمز اسم اثرانگشت، چهره،
2

زاويه هر از
< 1
< 1

FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%
FAR < 0.01%, FRR < 0.1%

بله
سفارشی بصورت
سفارشی بصورت

(WiFiاختياری) USB flash disk،RS485 ،RS232 ،TCP/IP 
19200 ~ 57600

خروجی 26 بيت و ورودی

0 ~ 45
20 ~ 80

مستقيم 3 آمپر 12 ولت

بله
بله
بله
بله

   TFT65 رنگk لمسی 4.3 اينچی صفحه
بله
بله
بله

ذخيره) آمپرساعت، 4 ساعت بله (2000 ميلی

مستقيم 3 آمپر 12 ولت
استانبولی / تايلندی / لهستانی درخواست – عربی / اندونزيايی / اسپانيايی / ترکی صورت (استاندارد) / (در انگليسی
ای / رومانيايی / پرتغالی / هلندی / چينی / فرانسوی / اسلوونيايی / روسی / فارسی / يونانی / عبری / ايتاليايی / کره

/ ويتنامی / چکی / بلغاری)
ويتنامی، تايلندی، چينی، اسپانيايی، اندونزيايی، عربی، انگليسی،

آلمانی پرتغالی، ماالی، روسی، ايتاليايی، فارسی، فرانسوی،

مجاز: فروشنده

Face ID 2 بندی بسته
طول)100x(عرض)225x(ارتفاع) ( :003 ) (ميليمتر ابعاد

(AdapTec AC با) کيلوگرم وزن 6.3 :
(AdapTec AC بدون) کيلوگرم : 6.2 

EMLOCK EMLOCK
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