
Smart Access Technolgy

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد و اثر انگشت تیارا

125 Khz Em/ 13.56 MHz Smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & HID iClass ( optional)

Memory

Max Users

Log Capacity

Operating System

Quad Core 1.5 GHz

5” Touch Color LCD

Max 12 V, 500 mA (4.8 W)

TCP/IP, Wiegand In/ Out,
RS485, RS232, USB 2, WiFi

198 x 120 x 40 mm

1GB RAM Memory,
8 GB NAND Flash

100,000(1:N)Users include user image

10 Million events include images

Android

CPU

LCD

Power Consumption

Communications

Dimensions

 Card Options

قابلیت عکس بردارى هنگام کارت زنى پرسنل 
  قابلیت گزارش ســازى فایل اکســل از ترددهاى پرسنل بر روى درگاه

  داراى صفحه نمایشگر تمام  رنگى و لمسى 5 اینچى با رزولوشن 720 *1280

 ارسال پیام شخصى و عمومى با تعیین زمان و تعداد نمایش به دو صورت آنالین و افالین 

تعریف پنج ســطح دسترســى مدیر، کاربر 1، کاربر 2، کاربر 3 و کاربر عادى
قابلیت ثبت تردد توسط اثر انگشت، کارت و رمز به صورت مجزا و یا ترکیبى 

داراى حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى
 قابلیت تعریف 10 اثر انگشت براى هر پرسنل با تعریف و نمایش کیفیت براى هر انگشت به صورت مجزا

 قابلیت اتصال کارتخوان جانبى از طریق پورت استاندارد وایگند جهت صرفه جویى در هزینه خرید دستگاه دوم     
  مجهز به سنسور اثر انگشت ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده، حساس به بافت زنده و منحصر بفرد

     مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلو هرتز یا مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز و          یا هر دو همزمان (اختیارى) 

دستگاه حضور و غیاب استثنایى با ظرفیت100هزار اثر انگشت و قابلیت ثبت اثر انگشت توسط دستگاه، شبکه یا اسکنر اثر انگشت 
 قابلیت کنترل و شناسایى اثر انگشت در سه حالت دستگاه به تنهایى، سرور به تنهایى و یا ترکیب دو حالت سرور و ترمینالقابلیت کنترل و شناسایى اثر انگشت در سه حالت دستگاه به تنهایى، سرور به تنهایى و یا ترکیب دو حالت سرور و ترمینال

داراى باطرى داخلى                              جهت ادامه کار دستگاه هنگام قطع برق و محافظ قطع کننده جهت طول عمر بیشتر باطرى                     

 قابلیت انتقال اطالعات پرسنلى (اثر انگشت، کارت، رمز، نام پرسنل، نوع کارتزنى، نوع کاربرى و...) از یک دستگاه به دستگاه هاى دیگر از طریق شبکه ویا حافظه فلش
 طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار

           

 

  

USB

USB

NFC

(Li-ion Polymer)

Auto sensing

(Fake Finger Detection)

ظرفیت حافظه 100 هزارکاربر
و10 میلیون تردد 

سیســتم عامل اندروید
با پردازنده چهار هسته اى

دوربین  5 مگاپیکسلى
سامسونگ

 صفحه نمایش 5 اینچ
پیکسل720 *1280

Fingerprint & Card Terminal


