
FS20 معرفي سيستم کنترل دسترسي بر اساس اثر انگشت مدل
سيستم کنترل دسترسي FS20 با استفاده از سيستم بصري با وضوح تصوير باال و همچنين آخرين تکنولوژي هاي بيومتريکي ، يک راه حل ساده ، مناسب، 
مطمئن و با کمترين هزينه را جهت کنترل دسترسي و حضور و غياب فراهم مي آورد. اين دستگاه شباهت زيادي با FS21M دارد ، با اين تفاوت که 

توابع کمتري دارد. 
FS20 هم مي تواند در حالت محلي )local( کار کند و هم در حالت شبکه )network(. با يک رابط اترنت )Ethernet( استاندارد ، FS20 مي تواند تحت 

نظارت FAS به عنوان يک کالستر از طريق LAN يا اينترنت متصل شود. در حالت شبکه ، اثر انگشت ها مي توانند بر روي FAS ذخيره شده و تشخيص 
داده شوند )که مي تواند تعداد نامحدودي اثر انگشت را پشتيباني کند(. در حالت محلي ، هر دستگاه FS20 مي تواند حداکثر 500 اثر انگشت را ذخيره 

کند و همچنين مي تواند به تنهايي به عنوان دستگاه کنترل دسترسي و حضور و غياب مورد استفاده قرار گيرد.

ویژگی های سيستم 
داراي دو متد کنترل دسترسي:

       - فقط اثر انگشت )تطبيق يک به چند(
       - اثر انگشت + ID )تطبيق يک به يک(

هر کاربر مي تواند حداکثر سه اثر انگشت را ثبت کند.
هم       انگشتان   / کاربران  کردن  ويرايش  و  حذف   ، اضافه   ، مديريت 

. FAS/PC انجام شود و هم بر روي FS20 مي تواند بر روي
کار در محيط هاي محلي يا شبکه 

داراي دو رنگ سياه و نقره اي براي روکش پالستيکی 

در حالت محلی 
هر FS20 مي تواند حداکثر 500 اثر انگشت را ثبت کند.

تشخيص اثر انگشت بر روي FS20 انجام مي شود )انگشت ورودي با 
بانک اطالعاتي ذخيره شده در FS20 تطبيق داده مي شود(.

تواند  مي   FS20 هر  شود.  مي  ذخيره  محلي  بصورت   Access Log

حداکثر 32000 رکورد Access Log را ذخيره کند.
 FAS يا اينترنت به LAN مي تواند از طريق FS20 در Access Log

فرستاده شود و سپس به فرمت هاي Excel يا متن درآيد. 

در حالت شبکه 
تعداد نامحدودي اثر انگشت مي تواند بر روي FAS ذخيره شود.

تشخيص اثر انگشت بر روي FAS انجام مي شود )انگشت ورودي با 
بانک اطالعاتي ذخيره شده در FAS تطبيق داده مي شود(.

تعداد  تواند  مي  )که  شود  مي  ذخيره   FAS روي  بر    Access Log

نامحدودي رکورد Access Log را ذخيره کند(.
يا متن   Excel به فرمت هاي  تواند  FAS مي  بر روي   Access Log

درآيد. 
اگر بطور تصادفي ارتباط اينترنت يا LAN قطع شود ، تمام FS20 ها 

بصورت اتوماتيک به حالت محلي )local( مي روند. 

مشخصات سيستم 
وضوح تصوير اثر انگشت گرفته شده ، 480 * 320 پيکسل يا 500 

DPI مي باشد. 

منبع نور ، چهار LED مادون قرمز است.
مساحت سطح اسکن اثر انگشت ، 24 * 16 ميلي متر است.

اندازه دستگاه 41/5 * 110 * 140 ميلي متر است.
درجه حرارت مجاز 10- تا 55+ درجه مي باشد. 

و ...


