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 شرح کلی محصول 1
شامل FG-WR1 MF دریر ست . به طور میس یب دریو ر رندهیگ کی،  صله چند متر رندهیگ کهیا . ردیگیقرار م FG-WR1 MF دریبا ر یدر فا

دستگاه کنترل تردد  نیا رندهیباشد. گ یمتر م یسانت 3 فریما یجهت خواندن کارت ها دریمتر و برد ر 30دستگاه کنترل تردد  نیا رندهیبرد گ
ستفاده در مراکز و مح نیمتصل شود ، از اFG-WR1 MF مدل دریر ۱۶به طور همزمان به  تواندیم ست.  یسازمان یها طیرو جهت ا مناسب ا
ستاندارد  یدارا FG-WR1 MFمدل  دریر شدیم IP65ا ست. همچن یو در برابر گرد و غبار کامال مقاوم بوده و تا حد خوب با  نیا نیضد آب ا

 8۶مقابله با رطوبت  ییتوانا نیو همچن باشتتدیگراد م یدرجه ستتانت ۶0تا  -۲0 ییمناستتب در محدوده دما ملکردع یدستتتگاه کنترل تردد دارا
 .را دارد یدرصد

 کارت خوان بی سیممشخصات  2
 EM MF مدل

 125KHz 13.56MHz فرکانس
 EM Mifare نوع کارت

 )نیم قلمی( AAAسه باتری  ولتاژ بهره برداری
 آمپر میکرو 35کمتر از  آماده بکار جریان

 سانتی متر 3بیشتر از  محدوده خواندن کارت
 مگاهرتز ۴33 فرکانس کارکرد

 متر 30ماکسیمم  فاصله کارکرد
 درجه سانتی گراد ۶0تا  -۲0 دمای کار

 RHدرصد  8۶درصد تا  0 رطوبت عملیاتی

 و سفید مشکی رنگ
 IP65 استاندارد ها

 میلی متر ۲0×50×۱۲0 ابعاد
 گرم 88 وزن

 مشخصات گیرنده بی سیم 3
 DCولت  ۱۲ ولتاژ بهره برداری
 میکرو آمپر ۱5کمتر از  جریان آماده بکار
 مگاهرتز ۴33 فرکانس کارکرد

 بیت( ۲۶بیت )پیشفرض  3۴یا  ۲۶ خروجی ویگند
 درجه سانتی گراد ۶0تا  -۲0 دمای کار

 RHدرصد  8۶درصد تا  0 رطوبت عملیاتی

 IP65 استاندارد ها

 میلی متر ۲0×50×۱۲0 ابعاد
 گرم 88 وزن
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 پورت های گیرنده 5
 عملکرد پورت

 ولت ۱۲ورودی  ولت ۱۲
GND زمین 

D0  خروجی ویگندD0 

D1  خروجی ویگندD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED 

 دکمه لمسی فعال سازی

 خوانمحدوده کارت 

 LEDداده 

 LEDجفت سازی 

 جامپر برای تنظیمات فرمت ویگند
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 صدا و نور جدول عملکرد 6

 کارت خوان 

 بی سیم

 buzzer چراغ سبز چراغ قرمز عملکردیحال 

   روشن ضربه زدن برای فعال سازی
 تک بوق ثانیه 0.5روشن برای   خواندن کارت معتبر

 سه بوق  بار چشمک میزند 3 خواندن کارت زمانی که باتری کم است

 گیرنده
   روشن اماده به کار

  ثانیه 0.5روشن برای  روشن شودزمانی که کارت معتبر خوانده می
  روشن  حالت جفت سازی

 


