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CR 880: سیستم کنترل تردد کارت و اثر انگشت مدل

تنظیم زبان دستگاه
کاربر 5000داراي حافظه ثبت 
اثر انگشت 5000داراي حافظه ثبت 
کارت 5000داراي حافظه ثبت 
رویداد در حافظه داخلی 200000

DPI 500ل اثر انگشتومجهز به ماژ DPI 500ل اثر انگشتومجهز به ماژ
امکان ارتباط با کامپیوتر
از سیستممستقیم امکان دریافت خروجی 

امکان انجام تنظیمات روي دستگاه با استفاده از صفحه  
کنترل لمسی

 LCDداراي نمایشگر
داراي نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران

امکان به کارگیري براي حضور و غیاب پرسنل
Wiegand داراي پورت ورودي و خروجی 

درجه سانتی گراد - 10الی + 50عملکرد در دماي 
میلیمتر 137*47

ل اثر انگشت جانبی و کارتخوانوامکان نصب ماژ
داراي خروجی قفل برقی، آالرم، سنسور ایمنی

سیستم کنترل تردد کارت و اثر انگشت مدل

تنظیم زبان دستگاهامکان •
داراي حافظه ثبت •
داراي حافظه ثبت •
داراي حافظه ثبت •
200000امکان ثبت •
مجهز به ماژ•مجهز به ماژ•
امکان ارتباط با کامپیوتر•
امکان دریافت خروجی •
امکان انجام تنظیمات روي دستگاه با استفاده از صفحه  •

کنترل لمسی
داراي نمایشگر•
داراي نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران•
امکان به کارگیري براي حضور و غیاب پرسنل•
داراي پورت ورودي و خروجی •
عملکرد در دماي •
47*38ابعاد •
امکان نصب ماژ•
داراي خروجی قفل برقی، آالرم، سنسور ایمنی•



CR 885-886:سیستم کنترل کارت، کد و اثر انگشت مدل

اثر انگشت 3000داراي حافظه ثبت 
کارت 10000داراي حافظه ثبت 

رویداد در حافظه داخلی 30000
  500DPIمجهز به ماژل اثر انگشت 

USBو  LANامکان ارتباط با کامپیوتر از طریق  USBو  LANامکان ارتباط با کامپیوتر از طریق 
IP 65ضد آب با استاندارد 

ضد ضربه   ABSداراي بدنه پالستیکی 
OLEDداراي نمایشگر 

داراي نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران 
امکان به کارگیري براي حضور و غیاب پرسنل 

Wiegandداراي پورت ورودي و خروجی 
درجه سانتی گراد -10الی + 50عملکرد در دماي 
میلیمتر  62.5*185

امکان نصب ماژل اثر انگشت جانبی و کارت خوان 
داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی

داراي ورودي پوش باتم  

سیستم کنترل کارت، کد و اثر انگشت مدل

داراي حافظه ثبت  •
داراي حافظه ثبت •
30000امکان ثبت •
مجهز به ماژل اثر انگشت •
امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق •امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق •
ضد آب با استاندارد •
داراي بدنه پالستیکی •
داراي نمایشگر •
داراي نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران  •
امکان به کارگیري براي حضور و غیاب پرسنل •
داراي پورت ورودي و خروجی •
عملکرد در دماي •
185*41.5ابعاد •
امکان نصب ماژل اثر انگشت جانبی و کارت خوان •
داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی•
داراي ورودي پوش باتم  •



CR 887: سیستم کنترل تردد کارت و اثر انگشت مدل

اثر انگشت 1500داراي حافظه ثبت 
رویداد در حافظه داخلی 100000امکان ثبت 

کارت 10000داراي حافظه ثبت 
  500DPIمجهز به ماژل اثر انگشت 

USBو  LANامکان ارتباط با کامپیوتر از طریق 
IP 65ضد آب با استاندارد 

و امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق 
IP 65ضد آب با استاندارد 

داراي بدنه فلزي ضد ضربه 
OLEDداراي نمایشگر 

داراي نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران 
امکان به کارگیري براي حضور و غیاب پرسنل 

Wiegandداراي پورت ورودي و خروجی 
درجه سانتی گراد -10الی + 50عملکرد در دماي 

میلیمتر  62.5*185*41.5
امکان نصب ماژل اثر انگشت جانبی و کارت خوان 
داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی

داراي ورودي پوش باتم  

سیستم کنترل تردد کارت و اثر انگشت مدل

داراي حافظه ثبت  •
امکان ثبت •
داراي حافظه ثبت •
مجهز به ماژل اثر انگشت •
امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق •

ضد آب با استاندارد 
امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق 

ضد آب با استاندارد •
داراي بدنه فلزي ضد ضربه •
داراي نمایشگر •
داراي نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران  •
امکان به کارگیري براي حضور و غیاب پرسنل •
داراي پورت ورودي و خروجی •
عملکرد در دماي •
41.5ابعاد •
امکان نصب ماژل اثر انگشت جانبی و کارت خوان •
داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی•
داراي ورودي پوش باتم  •



CR 830-881: سیستم کنترل تردد کارت و کد مدل

 Stand aloneعملکرد به صورت مستقل 
کاربر 1000داراي حافظه ثبت 
MIFAREو  EMپشتیبانی کارتهاي 

امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی  
IP 65ضد آب با استاندارد 

داراي بدنه فلزي ضد ضربه داراي بدنه فلزي ضد ضربه 
داراي  صفحه کیپد کنترل لمسی 

داراي  نشانگر گرافیکی عملکرد سیستم 
Wiegandداراي پورت خروجی 

درجه سانتی گراد -10الی + 50عملکرد در دماي 
میلیمتر 128*85

داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی
داراي ورودي پوش باتم  

سیستم کنترل تردد کارت و کد مدل

عملکرد به صورت مستقل •
داراي حافظه ثبت •
پشتیبانی کارتهاي •
امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی  •
ضد آب با استاندارد •
داراي بدنه فلزي ضد ضربه •داراي بدنه فلزي ضد ضربه •
داراي  صفحه کیپد کنترل لمسی •
داراي  نشانگر گرافیکی عملکرد سیستم •
داراي پورت خروجی •
عملکرد در دماي •
85*22ابعاد•
داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی•
داراي ورودي پوش باتم  •



CR 833: سیستم کنترل تردد کارت و کد  مدل

 Stand aloneعملکرد به صورت مستقل 
کاربر  2000داراي حافظه ثبت 
MIFAREو  EMپشتیبانی کارتهاي 

امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی  امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی  
IP 65ضد آب با استاندارد 

داراي بدنه فلزي ضد ضربه 
عملکرد سیستم  LEDداراي  نشانگر 

Wiegandداراي پورت خروجی 
درجه سانتی گراد -10الی + 50عملکرد در دماي 

میلیمتر 120*56
داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی

داراي ورودي پوش باتم  

سیستم کنترل تردد کارت و کد  مدل

عملکرد به صورت مستقل •
داراي حافظه ثبت •
پشتیبانی کارتهاي •
امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی  •امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی  •
ضد آب با استاندارد •
داراي بدنه فلزي ضد ضربه •
داراي  نشانگر •
داراي پورت خروجی •
عملکرد در دماي •
56*20ابعاد•
داراي خروجی قفل برقی ، آالرم ، سنسور ایمنی•
داراي ورودي پوش باتم  •



CR 1000 1001-:کنترل تردد آپارتمانی کد ، کارت و اثرانگشت   مدل

 Stand aloneعملکرد به صورت مستقل 
کارت  100داراي حافظه ثبت 
اثر انگشت 500داراي حافظه ثبت 
رویداد30000داراي حافظه ثبت  رویداد30000داراي حافظه ثبت 

MIFAREو  EMپشتیبانی کارتهاي 
به مدت یک سال  AAکارکرد با چهار عدد باطري 

OLED 
داراي بدنه فلزي ضد ضربه 

امکان استفاده براي آپارتمان و هتل
امکان نصب بر روي دربهاي چپ  و راست بازشو

داراي کلید مکانیکی براي مواقع خاص
در رنگهاي مسی، طالیی و نقره اي و آبی 

درجه سانتی گراد-20الی + 55عملکرد در دماي 

کنترل تردد آپارتمانی کد ، کارت و اثرانگشت   مدل

عملکرد به صورت مستقل •
داراي حافظه ثبت •
داراي حافظه ثبت •
داراي حافظه ثبت •داراي حافظه ثبت •
پشتیبانی کارتهاي •
کارکرد با چهار عدد باطري •
 OLEDداراي  نشانگر•
داراي بدنه فلزي ضد ضربه •
امکان استفاده براي آپارتمان و هتل•
امکان نصب بر روي دربهاي چپ  و راست بازشو•
داراي کلید مکانیکی براي مواقع خاص•
در رنگهاي مسی، طالیی و نقره اي و آبی •
عملکرد در دماي •



انواع شستی خروج و اضطراري به صورت فشاري ، لمسی و غیر تماسی  انواع شستی خروج و اضطراري به صورت فشاري ، لمسی و غیر تماسی  


