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 شرح کلی محصول 1
 دریر نیباشد. ا یشده م یو مهندس بایز یطراح یو ضد ضربه دارا یفلز ی، با بدنه اFG-S7-R(EM))اکسس کنترل( مدل  کنترل تردد دریر

 یداخل یها طیمح یبرا یمناسب شنهادیاساس، پ نیاست که بر هم IP66استاندارد  یدارا FG-S7-R(EM) )اکسس کنترل( مدل کنترل تردد
-FG-S7)اکستتس کنترل( مدل  کنترل تردد دری. رباشتتدیاستتتاندارد مربوط به حظا ت در برابر  و و درد و ابار م نیا رایاستتت، ز یو خارج

R(EM)ست به عنوان ر سس  کنترل تردد دریر یرا بخواند. پروتکل ارتباط یلوهرتزیک ۱۲5با فرکانس  RFID ی، کارت و تگ ها دری، قادر ا )اک
دارا بودن بر ، عالوه FG-S7-R(EM)کنترل تردد)اکسس کنترل( مدل  دری. رباشدی( مWiegand 26) گندی، وFG-S7-R(EM)کنترل( مدل 
فوق مرطوو  یبا  و و هوا یمناطق یبرا یجهت انتخاو مناستتب نیدرصتتد را دارد و از هم 98تحمل رطوبت هوا تا  تی، قابلIP66استتتاندارد 

 .باشدیم

 

 

 مدل کارت مدل
EM  خواندن کارت هایKHz ۱۲5 EM 

Mifare 
  MHz ۱3.5۶ Mifareخواندن کارت های 

 (ISO14443A)مطابق با 
 بایتی 7بایتی یا  ۴تشخیص خودکار 

HID+EM  خواندن کارت هایKHz ۱۲5 HID وEM 

EM+HID+MF 

و کارت های  EM، کارت های KHz ۱۲5 HIDخواندن کارت های 
MHZ ۱3.5۶ Mifare 

 (ISO14443A)مطابق با 

 Mifareبیتی بودن برای کارت های  7بیتی یا  ۴تشخیص خودکار 
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 مشخصات ۲
 EM Mifare EM+HID EM+HID+Mifare مدل

 125KHz 13.56MHz 125 KHz فرکانس
125 KHz & 

13.56 MHz 

 DCولت  ۲۴تا  9 ولتاژ بهره برداری
 میلی  مپر ۲5کمتر از  جریان  ماده بکار

 سانتی متر 3بیشتر از  محدوده خواندن کارت

 بیت 3۴/58ویگند  بیت ۲۶ویگند  قالب خروجی

 37تا  ۲۶ویگند 
 بیت

 ۲۶)پیشظرض 
 بیت(

EM ۲۶: ویگند 
MF 3۴/58: ویگند 

HID تشخیص :
 خودکار

 درجه سانتی دراد ۶0تا  -۴0 دمای کار
 RHدرصد  95درصد تا  ۱0 رطوبت عملیاتی
 IP66 استاندارد ها

 سیم بندی 3
 یادداشت عملکرد سیم
 DCولت  24تا  Power + 9 قرمز
 زمین GND سیاه

 D1 Data 1 سفید

 D0 Data 0 سبز

 Buzzerکنترل  Buzzer زرد

  LED ایقهوه

 جدول عملکرد 4
 دی یشود ، و زنگ اخطار به صدا در م یم لیبه سبز تبد LEDچراغ  کارت خوان

 کند.یرا خارج م wiegand گنالیدر ضمن خواننده س

 خارجی LEDکنترل 
تغییر به سبز  LEDکم است،  LED یبرا یکه ولتاژ ورود یهنگام

 دهد.یمرنگ 

 باشد، نییزنگ پا یبرا یولتاژ ورود یوقت کنترل بازر خارجی
  ید.یزنگ به صدا در م

 wiegandخروجی 

HID  کندبیتی تولید می 37تا  ۲۶بطور خودکار خروجی ویگند 
Mifare  کندبیتی تولید می 58یا  3۴بطور خودکار 

EM  بیتی دارد ۲۶خروجی ویگند 
 


