
راهکـارهای سخت افـزاری

Hardware Solution
Time & Attendance, Access Control, Biometric

Devices
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دربـاره غـدیـر

شــرکت طــرح و پــردازش غدیــر در ســال 1382 فعالیــت خــود را 

ــرمایه گذارى و  ــه س ــدام ب ــن گام اق ــود و در اولی ــاز نم ــمى آغ ــورت رس ــه ص ب

ــدام  ــن اق ــود. ای ــا نم ــرورش داده ه ــم پ ــرکت معظ ــژه ش ــتم های وی خریدسیس

باعــث شــد تــا 17 ســال تجربــه موفــق شــرکت پــرورش داده هــا در زمینــه طراحى، 

تولیــد و ارایــه سیســتم های حضــور و غیــاب، کنتــرل تــردد، کنتــرل پارکینــگ و ... 

ــد. ــال یاب ــه ایــن شــرکت انتق ب

ــص و  ــکاران متخص ــک هم ــا کم ــا ب ــم ت ــاش کردی ــال ها ت ــن س در ای

حرفــه اى، عــاوه بــر ارایــه خدمــات بــا کیفیــت و کســب رضایــت مشــتریان بــه 

ارتقــا تکنولــوژى و ســطح کیفــى و کمــى محصــوالت خــود بپردازیــم. افتخــار مــى 

ــه اتوماســیون  ــوان یکــى از شــرکت هاى پیشــرو در زمین ــه عن ــون ب ــا کن ــم ت کنی

ــم. ــکارى نموده ای ــى هم ــش از 3000 ســازمان خصوصــى و دولت ــا بی ادارى، ب

ــا  ــروش م ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــترده ف ــبکه گس ــون ش ــم اکن ه

ــه  ــاده خدمــت رســانى ب ــران آم ــال در سراســر ای ــى فع ــش از 40 نمایندگ ــا بی ب

هموطنــان عزیــز مى باشــد.
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 	ANSI-378/ISO19794- و Nist دارای گواهینامه سازگاری تصویر و قالب
 2ISO19794-4

دارای تاییدیه سازمان ثبت احوال	 

 	 )WSQ( دارای استاندارد فشرده سازی تصاویر

 	 )LFD( دارای تکنولوژی تشخیص بافت زنده

پشتیبانی از چندین دستگاه	 

توانایی کارکردن زیر نور مستقیم خورشید 	 

 	PKI قابلیت یکپارچه سازی با تکنولوژی امنیتی

 	Enter و Clear دکمه

بهترین الگوریتم اخذ اثرانگشت در جهان	 

قابلیت اخذ و تطبیق همزمان اثرانگشت	 

سرعت تطبیق بسیار باال: 100.000 در ثانیه	 

قابلیت تشخیص محل قرارگیری اثرانگشت	 

دارای LED ارگونومیک	 

Combo Plus 300
Fingerprint Scanner With Card Reader

اسکنر اثرانگشت با کارت خوان



150mm

32mm

54mm

125mm
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قابلیت خواندن و نوشتن بر روی کارت هوشمند	 

 	  ISO7810ID-1 دارای استاندارد

 	 A,B,C سازگار با کاس ISO7816 خواندن و نوشتن کارت با استاندارد

 	PC/SC :استانداردها

 	 T=1 یا T=0 پروتوکل

 	CCID سازگار با

پشتیبانی از PPS تا 400 کیلوبایت در خواندن و نوشتن کارت هوشمند	 

Different Sizes of the 

Combo Plus 300

نوریسنسور اثرانگشت

dpi 500وضوح تصویر

16.5mm × 21mmاندازه پلیت اسکنر

15.2mm × 20.32mmاندازه سنسور

105(W) × 140(L)mm × (H)30اندازه دستگاه

Pixel 400 × 300اندازه عکس

USB 2.0رابط کاربری

Microsoft Windows/Linuxسیستم عامل

C ~ -50°C°10-دمای عملکرد

CE, FCC, KC, UL / CB,  WHQLگواهینامه ها

0.1 < ثانیهسرعت تطبیق اثرانگشت

0.1 < ثانیهسرعت انگشت نگاری

100.000 اثرانگشت در ثانیهسرعت شناسایی
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صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی	 

پردازنده بسیار قدرتمند	 

دارای 512 مگابایت رم	 

تاچ اسکرین مقاومتی به همراه قلم	 

قابلیت دریافت امضا و ذخیره امضا در بافر خود دستگاه و نمایش آن	 

امکان اتصال به دوربین جهت دریافت و ذخیره عکس	 

قابلیت ارسال امضای جدید به کامپیوتر	 

قابلیت مقایسه دو امضا، جهت بررسی صحت امضای دریافت شده	 

امکان دریافت چندین سطح فشار قلم	 

امکان تجمیع با تمامی سیستم های نرم افزاری	 

Combo Plus 300s
Sign Pad With Fingerprint & Card Reader

پد امضاء با اسکنر اثرانگشت



150mm

32mm

54mm

125mm
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 	USB قابلیت اتصال به کامپیوتر با استفاده از پورت

 	ANSI-378/ و Nist دارای گواهینامــه ســازگاری تصویــر و قالــب
 ISO19794-2ISO19794-4

دارای تاییدیه سازمان ثبت احوال	 

 	 )LFD( دارای تکنولوژی تشخیص بافت زنده

Different Sizes of the 

Combo Plus 300s

LCD 4.3مدل” TFT Color  LCD & LED Backlight

LCD 95.8سایزmm × 55mm

LCD 480رزولیشن(H) × 272(V) Dots

نوریسنسور اثرانگشت

dpi 500وضوح تصویر

16.5mm × 21mmاندازه پلیت اسکنر

15.2mm × 20.32mmاندازه سنسور

105(W) × 140(L)mm × (H)30اندازه دستگاه

Pixel 400 × 300اندازه عکس

USB 2.0رابط کاربری

Microsoft Windows/Linuxسیستم عامل

C ~ -50°C°10-دمای عملکرد

CE, FCC, KC, UL / CB,  WHQLگواهینامه ها

0.1 < ثانیهسرعت تطبیق اثرانگشت

0.1 < ثانیهسرعت انگشت نگاری

100.000 اثرانگشت در ثانیهسرعت شناسایی
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Wireless
Clocking
Access Control & Time Attendance

ــای روز  ــری از تکنولوژی ه ــن و بهره گی ــی نوی ــا طراح ــس ب ــاب اطل ــور و غی ــتگاه حض دس

دنیــا جایگزیــن مناســبی بــرای دســتگاه های حضــور و غیــاب  بایومتریــک می باشــد کــه اســتفاده 

ــن راهــکار  ــد، موجــب کاهــش هزینه هــا می شــود. در ای ــا حفــظ امنیــت و ســرعت فراین از آن ب

ــی در  ــه راحت ــس را ب ــاب اطل ــور و غی ــتگاه حض ــد دس ــا می توانن ــب و کاره ــازمان ها و کس س

مــکان مــورد نظــر خــود نصــب و یــا جــا بــه جــا نماینــد و پرســنل بــا حضــور در محــدوده مجــاز 

دســتگاه از طریــق اپلیکیشــن ترددهــای خــود را ثبــت نماینــد. اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد 

و الگوریتم هــای پیچیــده رمزنــگاری بســتری امــن را بــرای اســتفاده کســب و کارهــا از ایــن راهــکار 

فراهــم نمــوده اســت. 

ثبت تردد با دستگاه حضور و غیاب اطلس

Bluetooth Technology

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب



93mm

52mm 22mm

70mm
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Atlas CloudApplication

110~240Power Supply

LED RGB / BuzzerMultimedia

Blutooth V3 & HigherNetwork

Android 4 & Higher/IOS 4 & HigherOS Compatibility

55×95×25 mmDimensions

1:1 BluetoothIdentification Mode

< 2sIdentification Speed

20mMax Range
Different Sizes of the 

Wireless Clocking



Ghadir Design & Processing Co. 10

 	EM قابلیت کارکرد با تمامی کارت های مایفر و بدون تماس

ــکل 	  ــق پروت ــد )UHF Reader( از طری ــرد بلن ــای ب ــتگاه ه ــا دس ــاط ب ــت ارتب قابلی
Wiegand 26

دارای دو پورت Wiegand  ورودی و خروجی بصورت همزمان	 

 	GPIO دارای ورودی و خروجی های

Exin P1
Access Control & Time Attendance

Different views of the EXIN P1

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب



 170mm

170mm 50mm
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خروجی رله جهت اتصال به قفل برقی و درب اتوماتیک و ...	 

 	LAN یا USB دستگاه از طریق پورت Firmware قابلیت بروزرسانی

قابلیت نمایش عکس کاربر هنگام ذخیره تردد	 

قابلیت شناسایی چهره و گرفتن عکس هنگام تعریف کاربر	 

Different Sizes of the 

EXIN P1

Quad Core Cortex A9 1.4GHzپردازنده

1GB DDR3 RAM and 8GB eMMCحافظه

Ethernet - 10/100/1000Mbpsشبکه

اندرویدسیستم عامل

5 اینچ با تاچ خازنیصفحه نمایش

5 مگا پیکسل رنگیدوربین

مایفر 13.56Mhz و EM 125Khzكارتخوان 

2 میلیون رکوردظرفیت تردد )وقایع( 

20 هزار کاربرظرفیت كاربر

ظرفیت ثبت کاربر با اثرانگشت
4500 تــا 12500 کاربــر ) 9000 تــا 25000 اثــر 

نگشت( ا

LAN, Wifi, RS232, USBارتباط با كامپیوتر

1 عددرله خروجی

GPIO, Wiegand, USBپورت های ورودی و خروجی

20- تا 50+ درجه سانتی گراددمای كار

8 تا 12 ولت DCولتاژ كار

5 واتتوان مصرفی

50 × 170 × 170 میلیمتراندازه

LED چند رنگ، اسپیکر و میکروفننشانگر های كاربر
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صفحه کلید لمسى خازنى داراى طول عمر باال نسبت به صفحه کلیدهاى فشارى	 

ظرفیت حافظه 5 میلیون رکورد )قابل ارتقا برحسب تقاضا(	 

داراى ظرفیت 200 هزار کاربر )قابل ارتقا(	 

داراى ثبت ظرفیت 4500 اثرانگشت	 

ــى و درب 	  ــل برق ــه قف ــال ب ــردد و اتص ــرل ت ــت کنت ــه جه ــى رل داراى 2 خروج
ــک و ... اتوماتی

Different views of the Toosun F

Toosun F
Access Control & Time Attendance

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب



170mm

170mm 50mm
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ــکان 	  ــه ام ــازمان هایى ک ــراى س ــه Flash ب ــط حافظ ــات توس ــال اطاع ــکان انتق ام
ــد. ــل کشــى ندارن کاب

 	DHCP SERVER از DYNAMIC IP امکان دریافت

 	 MATCH( ــق شــبکه ــره اثرانگشــت روى ســرور و شناســایى آن از طری ــت ذخی قابلی
)ON SERVER

قابلیت تغییر اتوماتیک ساعت دستگاه بر اساس ساعت رسمى کشور	 

Different Sizes of the 

Tossun F

32bit ARM7پردازنده

2GB Micro SD - قابل ارتقاءحافظه

Ethernet - 10/100/1000Mbpsشبکه

5 اینچ با تاچ خازنیصفحه نمایش

مایفر 13.56Mhz و EM 125Khzكارتخوان 

5 میلیون - قابل ارتقاءظرفیت حافظه )وقایع(

300 هزار کاربر - قابل ارتقاءظرفیت کاربر

4500 اثر انگشتظرفیت ثبت اثر انگشت

LAN, RS232ارتباط با کامپیوتر

2 عددرله خروجی

LAN, RS232, USB, Wiegandپورت های خروجی

20- تا 50+ درجه سانتی گراددمای کار

12 ولت DCولتاژ کار

3.5 واتتوان مصرفی

50 × 170 × 170 میلیمتراندازه

LED چند رنگ، اسپیکر و میکروفننشانگر های كاربر
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Face A1
Capacitive Touch Screen

شناسایی چندگانه چهره، رمز عبور، دستگاه کارت و ترکیبی	 

قابلیت ارتباط Wiegand ورودی و خروجی هماهنگ با سیستم کنترل دسترس	 

داراری اســتانداردهای ارتباطــی IP / TCP, Rs485 و USB بــرای ارتبــاط مــا بیــن 	 
ســرور و کاینــت

دارای قابلیت بازکردن ضروری درب ها	 

دارای قابلیت کنترل گیت ها براساس سفارش مشتری	  Different views of the Face A1
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Face A1
Capacitive Touch Screen

Standalone or Network Working 

 Face/Card/Password and Combination Identification Styleانواع تشخیص

 sec Identification Speed 1>زمان تشخیص 

 Face Capacity (Auto-learn) 1000ظرفیت چهره 

 Card Capacity 2000ظرفیت کارت 

 Capacitive TFT Color Touch Screen Display 2.8صفحه نمایش 

 English, Chinese and more Languageزبان دستگاه 

 USB Flash Drive, RS485, Tcp/ip(Option Wifi) Communicationپورت ارتباط 

 Humidity %60-%20میزان رطوبت

 C -40˚CTemperature˚0دمای دستگاه

50 Groups Time Zone and Groups 

Wiegand 26&34 Wiegand out 

Door sensor, exit button Input 

Electric Lock Output 

Defend, Unlock and Threaten, Over Record Alarm 

 DC12VPower Supply منبع تغذیه 
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Face TM F850
Capacitive Touch Screen

ــا 	  ــه و ب ــعه یافت ــای توس ــری از الگوریتم ه ــا بهره گی ــره ب ــخیص چه ــتگاه تش دس
ــت  ــره دس ــخیص چه ــرفته ای از تش ــطح پیش ــه س ــق ب ــریع و دقی ــایی س شناس

یافته انــد.

دوربین دو تایی HD مجهز به نور با قابلیت شناسایی در شب	 

امکان ورود و اطاعات مستقیم کاربر	 

Different views of the Face TM F850
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 Face Capacity 1500ظرفیت چهره 

 Fingerprint Capacity 5000ظرفیت اثرانگشت 

 Card Capacity 5000ظرفیت کارت 

 Record Capacity 100,000ظرفیت تردد 

 Inch Touch Screen Display 4.3صفح نمایش 

 Face/Fingerprint/Password/card Identification Styleانواع تشخیص

 sec Identification Speed 1>زمان تشخیص 

 TCP/IP, Wifi Optional Communicationپورت ارتباط

USB کاراییUSB flash drive download/ upload, firmware 
upgrade USB Functions 

 DC12V Power Supplyمنبع تغذیه 

 Support Self-testingخود آزمایی

 Sleep Mode Power Management 

 Support Time Synchronizationهمگان سازی 

Support Realtime Photo 

Support Infrared Proximity 
Detection 

1 group relay signal output Door Lock Signal Output 

1 set WG In & out Wiegand 

 Support Door Sensorرله 

Support T9 Input 

Face TM
F850
Capacitive Touch Screen
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TFS 70
Touch Keypad

 	 )D500( شناســایی چندگانــه اثــر انگشــت، کارت، هــر دو سنســور اثــر انگشــت مخفــی
جهــت شناســایی اثرانگشــت های خشــک و نــور مســتقیم آفتــاب

قابلیت ارتباط Wiegand ورودی و خروجی هماهنگ با سیستم کنترل دسترسی	 

دارای استانداردهای ارتباطی TCP/IP, RS485 و USB برای ارتباط بین سرور و کاینت	 

قابلیت روشنایی صفحه کلید برای بهره برداری آسان در شب	 

 	 Two Door Interlock دارای قابلیت Different views of the TFS 70
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Workingسرعت شناسایی

Identification Styleمیزان خطاکارت / رمز / اثرانگشتنوع تشخیص

Identification Speedمیزان خطا1 ثانیهسرعت شناسایی

FARظرفیت اثرانگشتمیزان خطا

FARظرفیت کارتمیزان خطا

Fingerprint Capacityصفحه نمایش3000 نمونهظرفیت اثرانگشت

Card Capacityنوع تشخیص3000 کارتظرفیت کارت

Displayسرعت شناساییصفحه نمایش

زبان دستگاه
ــه ای،  انگلیســی، اســپانیایی، ترکی

ــی، فرانســوی، فارســی عرب
English/Spanish/Turkish/Arabic/
Thai/French and so onLanguage

/WAN remote/RS485/TCP/IPپورت ارتباط
USB/WifiCommunication

60Humidity% - 20%میزان رطوبت

Temperature℃40 - ℃0دمای دستگاه

8 time zones and 8 time groups, 
5 combinationsTime Zone and Groups

Wiegand 26&34Wiegand out

Door sensor, exit buttonInput

Electric LockOutput

Defend, Unlock and ThreatenAlarm

Boom, Dual LEDVoice

DC 12vPower Supply

In & out doorAnti-passback

190×80×33mmSize

TFS 70
Touch Keypad
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TM 88
FINGERPRINT TIME ATTENDANCE

الگوریتم اثرانگشت هوشمند با راندمان جهانی	 

 	 TCP/IP, RS485, USB امکان ارتباطاتی

 	Cloud و ارتباط از طریق GPRS/Wifi/3G قابلیت

توانایی دریافت IP خودکار	 

Different views of the TM 88
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BioTH3.0Algorithm

1:1,1:NIdentification Mode

Fingerprint Capacity(optional 5000)3000ظرفیت اثرانگشت 

100,000Record Capacityظرفیت کارت 

SecIdentification Speed 0.8>سرعت شناسایی 

0.01FRR>میزان خطا 

0.0001FAR>میزان خطا 

9VWorking Voltage9منبع تغذیه 

Standalone or OnlineWorking Style

Fingerprint/Password/CardIdentification Styleانواع تشخیص

/English/Spanish/Turkish/Arabic/Thaiزبان دستگاه 
French/Vietnamese and so onLanguage

YesName Display

 .Tcp/ip, Rs485, Usb line, Usb pen driverپورت ارتباط 
cloudCommunication

YesAccess Controlاکسس کنترل 

Setting BellInbuilt Bell

Wall-HungInstallation Way

TFT Color LCDLCD Size 2.8صفحه نمایش 

ID card standrd, IC card optionalRFID cardکارت 

IC card/GPRS/Wifi/3GOther Function

TM 88
FINGERPRINT TIME ATTENDANCE
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