
الأمن الرئيسية زجاج الباب بصمة قفل & أمب؛ البيومترية
التعرف على بصمات الأصابع زجاج الباب قفل

المعايير الفنية

طاقة كهربائية شغالة  قطع * 1.5 فولت "آ" البطاريات 4 
القلوية نوع استشعار بصمة الإصبع   أجهزة الاستشعار البصرية 

لوحة مفاتيح كلمة 
المرور لوحة مفاتيح تعمل باللمس بالسعة  عدد المفاتيح  (زر (0 ~ 9، وضمان، إلغاء 12 

سعة كلمة المرور  مجموعة 30  نماذج اللغة  التبديل بين الصينية والإنجليزية 
تيار هادئ   ≤50uA الديناميكي الحالي   ≤200mA
إخراج محرك الأقراص  محرك بتيار مستمر  القدرة على القيادة   ≤500mA
إنذار الجهد   ≤4.7V طاقة كهربائية شغالة   6V ~ 9V
درجة حرارة العمل   -25 ℃ ~ + 65 ℃ درجة حرارة التخزين   -25 ℃ ~ + 55 ℃
وقت التخزين  أكثر من 10 عاما  وضع العقد   1: N
تغييرات بصمات الأصابع  مرة 100000  القدرة على بصمات الأصابع  قطعة 1000 

دقة صورة بصمة   500DPI وقت التعرف على بصمات 
الأصابع  <0.5S

معدل الاعتراف   <0.0001٪ معدل الرفض   <0.1٪
رطوبة العمل  (ر (بدون تكاثف 99٪ ~ 5  نموذج البطاقة  بطاقة مف، بطاقة الهوية 

إدارة وراء الكواليس  الهاتف أب مجموعة خلفية الأذونات  مكافحة ساكنة   Airdischarge15KV، الاتصال
KVالتفريغ 8

واجهات 

قفل الأساسية، والطاقة في حالات 
الطوارئ، وشاشة العرض، وأجهزة
الاستشعار بصمات الأصابع، ومكافحة
قفل التبديل،المضادة-- هدم التنبيه،
التحكم عن بعد، واجهة بطاقة القراءة،
.الخ

فتح الأسلوب  بما في ذلك إدارة كلمات السر 
وبصمات الأصابع، وبطاقة ويفي أب

مناسبة لسمك الباب  mmخفض 15 ~ 10  الأماكن المعمول بها  مكتب، السكنية، الترفيه النوادي، 
المحلات التجارية، إلخ

الميزات

افتح الباب: بصمة، كلمة، بطاقة مغناطيسية، مزيج من فتح الباب وطرق أخرى لفتح الباب، تجعلك تشعر آمنة
ومريحة؛

التحقق المزدوج: مع تشفير بصمات الأصابع والجمع بين بصمات الأصابع المزدوجة من فتح الباب لمنزلك
.لتوفير الأمن المزدوج

الخوارزمية الرائدة: واستخدام خوارزمية بصمة الرائدة الدولية، ناضجة ومستقرة؛

المس لوحة المفاتيح: واستخدام لوحة المفاتيح تعمل باللمس بالسعة والإضاءة الخلفية ليد، جميلة
،ودائمة، عملية مريحة

قوة الحث: استشعار بصمة الاستشعار التعريفي، واستخدام أكثر ملاءمة
.عرض: سهل الاستعمال تصميم القائمة، عملية بسيطة

الجهد المنخفض موجه: وعرض في الوقت الحقيقي الجهد بطارية العرض، مما دفع المستخدمين إلى استبدال
.البطارية في الوقت المناسب


