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دستگاه حضور و غیاب

s e r i e s

مجهز به سنسور اثر انگشت نوري ضد خش

تشخیص اثر انگشت در کمتر از نیم ثانیه

امکان تعریف 10 اثر انگشت براي یک نفر

مجهز به صفحه نمایش رنگی 3.5 اینچی با امکان 

نمایش تصویر افراد هنگام تردد و وضعیت دستگاه

مجهز به صفحه کلید با دکمه هاي کاربردي مرخصی، 

ماموریت، تاخیر سرویس، اصالح تردد و ....

داراي تقویم فارسی و میالدي 

تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال 

مجهز به آالرم هاي صوتی 

اعالم صوتی تردد بوسیله ملودي یا گفتار

مشاهده گزارش هاي تردد از طریق منوي دستگاه و 

درصورت لزوم اصالح آنها

امکان ارتباط با دستگاه بصورت بیسیم  

ارتباط زنده 

امکان ثبت نامحدود ترددها 

ذخیره اطالعات تردد براي همیشه

امکان اتصال دستگاه به اینترنت و به روز رسانی خودکار

تخلیه اطالعات از طریق فلش مموري

امکان رزرو وعده هاي مختلف غذایی از طریق دستگاه

پشتیبانی از چند زبان فارسی، عربی، انگلیسی

12 ماه گارنتی 
دستگاه و سنسور اثر انگشت

(WiFi)

121212

(USB DISK)



ابعاد

پردازنده                            

USB Host              پورت هاي ارتباطی

USB Device                                       

   LAN (Ethernet 10/100)                                       

 WiFi (optional)                                       

Linux 3.0                     سیستم عامل

3.5 Inches                            نمایشگر

 320x240px                                       

9V DC, 1500 mA            ولتاژ و جریان ورودي

باتري                                5 ساعت کار مداوم

4GB SD Card                               حافظه

-10°~ 60°C                    دماي مجاز کار

رطوبت مجاز کار                 80% ~ 20%  

کارت خوان                        بدون تماس هوشمند،مایفر، 

                                        فرکانس 13/56 مگاهرتز

سنسور اثرانگشت

کمترین حساسیت به طرز قرار گرفتن زاویه اثر انگشت  

عدم امکان تقلب به شیوه کپی اثر انگشت و سایر روشها  

امکان انتقال اثرانگشت ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر

مجهز به کارتخوان بدون تماس هوشمند 

کارت مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز

مجهز به سیستم عامل 

تنظیم و پیکره بندي پیشرفته دستگاه 

مجهز به باتري با ظرفیت 

5 ساعت کار مداوم دستگاه هنگام قطع برق 

مجهز به پورت هاي ارتباطی متعدد 

ارتباط از طریق شبکه 

 ارتباط از طریق  

ارتباط با                     دستگاه 

اتصال همزمان به چند دستگاه از طریق 

Linux 

GBحافظه داخلی      4 

TCP/IP 

USB Host, USB Device

Web Server

UDP

18x22 mm                               اندازه سنسور

210x250 pixel                   اندازه تصویر اثرانگشت

       500 DPI             وضوح اثر انگشت ثبت شده

زمان تشخیص اثر انگشت               کمتر از نیم ثانیه

     496 Bytes                         الگوي اثر انگشت

FAR خطاي خواندن                   0.001%> 

FRR خطاي تشخیص اشتباه         0.1%>

ظرفیت اثرانگشت                         50000 , 3000

سایر ویژگی هاي اثر انگشت:    

مشخصات فنی دستگاه حضور و غیاب سري رادن 

20  15   4 cmx x

ARM9 400 MHz

s e r i e s

V 800

دستگاه حضور و غیاب



دستگاه حضور و غیاب

s e r i e s

V 800

ثبت دقیق و آسان ورود و خروج پرسنل 

 سنسور اثرانگشت ضد خشمجهز به 

مجهز به پورت هاي ارتباطی سریال، شبکه و پرینتر 
داراي صفحه نمایش گرافیکی 

داراي صفحه کلید مسطح ضد آب 

داراي دو درگاه ورودي و سه درگاه خروجی جهت کنترل 
 ادوات جانبی نظیر راهبند، گیت، چراغ راهنما و آژیر (انتخابی) 

ثبت 262000 تردد (قابل افزایش تا دو میلیون) 

نگهداري اطالعات تردد و ساعت و تاریخ دستگاه در زمان 
 قطع برق و اتمام شارژ باطري براي مدت نامحدود 

باطري داخلی با 4 ساعت شارژ

امکان پخش آالرم هاي صوتی 

امکان نمایش آنالین ورود و خروج 

25  18   7cmx x ابعاد:

مدل هاي مختلف دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی

 V800 C02FL مدل
مجهز به سنسور اثر انگشت

پورت شبکه

کارت خوان هوشمند بدون تماس 

 V800 C02F مدل

مجهز به سنسور اثر انگشت

کارت خوان هوشمند بدون تماس 

 V800 FL مدل
مجهز به سنسور اثر انگشت

پورت شبکه 

 V800 F مدل
مجهز به سنسور اثر انگشت 

مدل هاي مختلف دستگاه کارت خوان

 V800 C02L مدل 

مجهز به کارت خوان هوشمند بدون تماس + پورت شبکه 

 V800 C02 مدل 

مجهز به کارت خوان هوشمند بدون تماس 

(Lan)

(Lan)

(Lan)

امکان تعریف 3 اثر انگشت براي یک نفر


