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 دستگاه حضور و غیاب و دستگاه كنترل تردد
ثبت تردد به روش کارت و رمز و موبایل کارت مجزا یا بصورت ترکیبی
 مگاهرتز همزمان٥٦/١٣کیلو هرتز یا کارت مايفر با فرکانس ١٢٥مجهز به کارتخوان بدون تماس
قابلیت تطبیق چهره توسط دوربین دستگاه
و استفاده قابلیت اتصال سنسور ثانویه جهت جلوگیری از خرید دو دستگاه برای کنترل ورود و خروج از یک درب

از دستگاه بصورت انگشتی
 مجهز به سنسور نوری جهت اندازه گیری نور محیط برای تشخیص چهره در نور کم
مجهز به بلوتوث جهت کنترل دستگاه و فرمان به دستگاه از راه دور
 اینچی لمسی سامسونگ٤مجهز به نمایشگر
با قابیلت اتصال کارتخوان های جانبی در انواع برد کوتاه ،برد بلند،برد متوسط
یا آفالین) اتصال به سرور وحافظه بینهایت(کارکرد بصورت آنالین
دارای رله و سنسور ورودی جهت کنترل گیت های ورود و خروج
 قابلیت انتقال کارت و رمز به دستگاه های دیگر از طریق شبکه
توانایی محدود کردن تردد پرسنل در ساعات تعیین شده
پشتیبانی از زبان های فارسی،انگلیسی،ژاپنی،کره ای ،عربی
دارای تقویم و سخنگوی فارسی
قابل اتصال به قفل های برقی و مگنت و همچنین اتصال به گیت های ورود و خروج
کنترل یکپارچه سازی سیستم و کنترل تمامی اتاق ها و مدیریت متمرکز ترددها از جمله ویژگی های سیستم

.تردد بیومتریک است که امکان زمانبندی و محدود کردن تردد ها را در اختیار مدیران قرار می دهد
از طریق نرم افزار روی سرور)رله(امکان باز نمودن درب
امکان مشاهده تردد پرسنل به صورت آنالین روی سرور به همراه تصویر
تزنیامکان ارسال پیام برای پرسنل روی دستگاه از طریق نرم افزار و مشاهده پیام توسط پرسنل هنگام کار

RISC 32 BIT CPU پردازشگر

512 MB RAM+8 GB eMMC(NAND) حافظه

200,000 حداکثر پرسنل

1,000,000 / 15,000 Images ثبت تردد

4 Inch Color Touch LCD نمایشگر

TCP/IP, RS232, RS485 Wiegand In/Out,
Wireless LAN(optional), Bluetooth

روش های ارتباطی

80 x 153 x 18.2 mm ابعاد

KC, CE, FCC ,ROHS مجوزها
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