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تبت تردد به روش انگشت ،کارت و رمز به صورت مجزا و یا ترکیبی
 انحصاری(مجهز به سنسور کره ای ضد خش با قابلیت تشخیص اثرانگشت تقلبی(
انگشت برای هر پرسنل ١٠قابلیت ثبت
دارای سیستم عامل اندروید
 مگاهرتز١٣٫٥٦کیلوهرتز ویا ١٢٥مجهز به کارتخوان بدون تماس
قابلیت اتصال کارتخوان و سنسور اثرانگشت جانبی جهت صرفه جویی در خرید دستگاه دوم
 نقطه٤٥٠*٨٠٠اینچی ٥مجهز به صفحه نمایشگر رنگی لمسی
دارای باطری داخلی پلیمری جهت روشن ماندن دستگاه در هنگام قطع برق
دارای سخنگوی فارسی و انگلیسی جهت ارتباط بهتر با دستگاه
مجهز به چراغ اعالن جهت وضعیت کارتخوان ،باتری و برق
مایش یا به تعداد باال از طریق صفحه ن...قابلیت تعریف تردد های ویژه مثل مرخصی ،ماموریت،تاخیر سرویس و

کارت
امکان غیر فعال نمودن هر کاربر
ودن رلهقابلیت کنترل دو رله و فعال یا غیر فعال نمودن رله ها برای هر کاربر با قابلیت تعیین زمان فعال ب
نمایش پیام خاص برای هر کاربر هنگام تردد به صورت آنالین و آفالین
نمایش تعداد حاضرین بر روی صفحه نمایش
قابلیت ثبت تصویر پرسنل هنگام تردد
قابلیت شخصی سازی پیام های صوتی دستگاه توسط مشتری
تابستانی(دارای تقویم شمسی و میالدی براساس نیمه سال(
قابلیت بروزرسانی دستگاه توسط شبکه ویا فلش مموری
Wifi  وUSB    دو درگاه   ,Wiegand,  (اختیاری(RS485دارای درگاه ارتباطی
مموریقابلیت انتقال اطالعات و انگشت ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر توسط شبکه و یا حافظه فلش
پشتیبانی از زبان های فارسی و انگلیسی
 وریممقابلیت گرفتن گزارش کارکرد پرسنل از روی سخت افزار تحت عنوان یک فایل اکسل توسط فلش

)۹تیارا (نفر۸۰۰۰)                        ۲تیارا(نفر۱۰۰۰ حداکثر پرسنل

تردد همراه با عکس٥٠٠٠٠٠ حداکثر تردد

اینچی رنگی لمسی٥نمایشگر  نمایشگر

RS485(optional),Wiegand,USB,Wifi روش های ارتباطی

مگاهرتز١٣٫٥٦کیلو هرتز یا مایفر ١٢٥بدون تماس  کارتخوان

%٨٠تا :درجه سانتی گراد                           رطوبت ٥٠-٠:دما شرایط محیطی

میلی متر٤٠*١٢٠*١٩٨ ابعاد

گرم٧٠٠  وزن
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