
حلول الوصول الفعلي

إن أجهزة ™HID Signo هي أجهزة قراءة متميزة من 
HID Global للتحكم في الوصول الفعلي. إن تعدد استخدام 
أجهزة القراءة من HID Signo وأدائها وإمكانياتها المتصلة 

تضع معياًرا صناعيًا جديًدا للنهج األكثر أمانًا وقابلية للتكيف 
والتشغيل المتبادل للتحكم اإللكتروني في الوصول.

توفر HID Signo التي تقدم مجموعة ال نظير لها من الوظائف 
ألخصائي ومسؤولي إنشاء أنظمة األمان نهًجا فعاالً وبسيًطا 
لتأمين التحكم في الوصول الذي يناسب أي سيناريو تقريبًا. 

تُعد HID Signo هي االختيار األمثل لمن يبحث عن إحداث 
نقلة نحو تقنية مصادقة آمنة انطالقًا من دعمها لمجموعة كبيرة 

من تقنيات بيانات الهويات — في الماضي والحاضر والمستقبل. 

تفوقت أجهزة القراءة من HID Signo على النهج التقليدي 
لعملية التأمين نظًرا ألنها ُصممت بحيث يمكن توصيلها وإدارتها 

عن بُعد دون الحاجة إلى مالمستها لكل جهاز فعليًا. وتُمّكن 
هذه الوظيفة أنظمة التحكم في الوصول من االستجابة بفاعلية 

كلما كان هناك احتياجات أو تكوينات أو تهديدات جديدة. 

hidglobal.com

HID GLOBAL أجهزة قراءة متميزة من

	  HID Mobile Access® تنوع كبير في االستخدام —  دعم مجموعة من تقنيات بيانات الهويات على أوسع نطاق بما في ذلك
  .)NFC( أصلية واالتصال بالحقل القريب Bluetooth عبر أجهزة

أداء ال مثيل له — تخزين بأمان فائق لمفاتيح التشفير على أجهزة العناصر اآلمنة المعتمدة، إضافة إلى توفر ميزة جديدة الكتشاف  	
ن جهاز القراءة من إعادة معايرة أداء نطاق القراءة وتحسينه تلقائيًا. سطح التركيب والتي تُمّكِ

االتصال بالمستقبل — تتضمن كل أجهزة القراءة دعًما مبتكًرا لبروتوكول. )OSDP( للحصول على اتصال آمن ثنائي االتجاه. 	

استعد للمستقبل من اآلن

 جاهزة للعمل مع الجواالت بالبطاقات االفتراضية، 	
 Enhanced Contactless Polling بما في ذلك
)ECP( من Apple لدعم بيانات الهويات في محفظة 

Apple

تصميم أنيق ومبتكر لمالئمة البنية الحديثة 	

بروتوكول )OSDP( المتكامل للمصادقة اآلمنة  	
والضبط ما بعد التثبيت

مبنية على منصة أجهزة مصممة بحيث يمكن تعديلها  	
لدعم التقنية المستقبلية 

	  HID مصممة لتُدمج بسالسة في النظام المتكامل
Origo®

قمة األمان

أمان متعدد الطبقات لضمان مصادقة البيانات والخصوصية  	

	 EAL5+ أجهزة معتمدة للعنصر اآلمن

	  OSDP إمكانية التواصل خالل قناة آمنة أصلية لبروتوكول

	  SIO مصادقة آمنة موثوقة باستخدام طراز بيانات

 دعم ™iCLASS Elite و 1000 للمؤسسات   	

تلبية كل ما تحتاج إليه والتكيف مع أي موقف

استخدام األجهزة المحمولة مع دعم أجهزة Bluetooth األصلية واالتصال  	
NFC بالحقل القريب

 دعم متكامل لقراءة بيانات االعتماد بسعة 125 كيلو هرتز  	
من أجل الترقية بسهولة

دعم أكثر من 15 تقنية مشتركة من تقنيات بيانات الهويات 	

توفر مجموعات أطراف وأسالك التوصيل للتثبيت على السطح 	

	 )IP65( أداء خارجي قوي مع توفر حماية ضد الماء والغبار ودرجة الحرارة

اإلدارة والترقية والتكوين

	 HID Reader Manager® إدارة سهلة وآمنة باستخدام

	 )OSDP( الضبط عن طريق أي جهاز محمول أو

تحديث البرنامج الثابت استجابة للتهديدات 	

 إضفاء الطابع الشخصي عن طريق ضبط إعدادات الوسائل  	
السمعية والبصرية ولوحة المفاتيح

إلغاء تنشيط تقنية بيانات الهويات القديمة للوصول إلى الترقية اآلمنة 	

HID® Signo™ أجهزة القراءة
40K ،20K ،40 ،20 :الطراز
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http://www.hidglobal.com


المواصفات
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HID Signo 2020طراز جهاز القراءة منK4040K

 (Bluetooth) توافق بيانات الهويات 
بيانات هويات األجهزة المحمولة الُمشغَّلة بواسطة ®HID Mobile Access( Seos(بسعة 2.4 جيجا هرتز

 توافق بيانات الهويات بسعة 13.56 جيجا هرتز 
)NFC تقنية(

MIFARE DESFire EV1/EV2و MIFARE Classic و iCLASS®و iCLASS SR® و iCLASS SE®و Seos 
   ،Contactless e-Purse Application Specification )CEPAS)و FeliCa™و

  )HID Mobile Access( Seos بيانات هويات األجهزة المحمولة الُمشغَّلة بواسطة
®HID Proximity وIndala® Proximity و AWID Proximity و EM Proximityتوافق بيانات الهويات بسعة 125 كيلو هرتز

نطاق القراءة النموذجي1

 – ISO14443A وبطاقات التكنولوجيا األحادية MIFARE DESFire EV1/EV2و MIFARE Classicو Seos®
1.6 إلى 4 بوصة )4 إلى 10 سم(

 ®HID / AWID Proximity و®Indala Proximity وEM Proximity وبطاقات التكنولوجيا األحادية بسعة 125 هرتز – 
2.4 إلى 4 بوصة )6 إلى 10 سم(

مناسب لعمليات التركيب على قوائم األبواب أو التثبيت على أي سطح مستٍوالتثبيت
مناسب لتثبيت وتغطية صناديق المفاتيح أحادية الصنف بلوح تثبيت به 

شقوق لتوفير مساحة بديلة خلف الصندوق
إطار خارجي أسود اللون مزود بقاعدة فضية أنيقة 2اللون
نعم (تخطيط لوحة المفاتيح 3 × 4(النعم (تخطيط لوحة المفاتيح 2 × 6(اللوحة المفاتيح

األبعاد
)العرض × الطول × العمق(

1.77 بوصة × 4.78 بوصة × 
0.77 بوصة 

)45 مم × 121.5 مم 
× 19.5 مم(

1.78 بوصة × 4.79 بوصة × 
0.85 بوصة

)45 مم × 121.5 مم 
× 21.5 مم(

3.15 بوصة × 4.78 بوصة × 
0.77 بوصة

)80 مم × 121.5 مم 
× 19.5 مم(

3.16 بوصة × 4.79 بوصة × 
0.85 بوصة

)80 مم × 121.5 مم 
× 21.5 مم(

وزن المنتج

سلك التوصيل: 3.35 أونصة
)95 جرام(

التوصيالت الطرفية: 2.65 أونصة
 )75 جرام(

 سلك التوصيل: 3.88 أونصة 
)110 جرام(

التوصيالت الطرفية: 3.17 أونصة  
)90 جرام(

سلك التوصيل: 4.94 أونصة
)140 جرام(

التوصيالت الطرفية: 4.23 أونصة 
)120 جرام(

 سلك التوصيل: 5.64 أونصة 
)160 جرام(

 التوصيالت الطرفية: 4.94 أونصة 
)140 جرام(

تيار مستمر 12 فولتجهد التشغيل

سحب التيار3

4NSC: 60 مللي أمبير
الذروة: 250 مللي أمبير

أقصى جهد: 70 مللي أمبير
5IPM: 45 مللي أمبير

4NSC: 65 مللي أمبير
الذروة: 250 مللي أمبير

أقصى جهد: 75 مللي أمبير
5IPM: 48 مللي أمبير

4NSC: 65 مللي أمبير
الذروة: 250 مللي أمبير

أقصى جهد: 75 مللي أمبير
5IPM: 45 مللي أمبير

4NSC: 70 مللي أمبير
الذروة: 250 مللي أمبير

أقصى جهد: 80 مللي أمبير
5IPM: 55 مللي أمبير

الدخل: LED ثالثي األلوان، الطنان، يتوقف عندما يكون الجهاز نشط بعد خضوعه لجهد منخفضدخل وخرج الجهاز
الخرج: مرحل عاكس تيار مستمر 0-60 فولت عند 100 مللي أمبير كحٍد أقصى (تالمس جاف(

 درجة حرارة التشغيل 
والرطوبة

-31° فهرنهايت إلى +150° فهرنهايت )-35° مئوية إلى +66° مئوية(
بدون تكثيف 0% إلى %95

-40° فهرنهايت إلى +185° فهرنهايت )-40° مئوية إلى +85° مئوية(درجة حرارة التخزين
التصنيف الداخلي والخارجي IP65  ،UL294التصنيف البيئي
125 كيلو هرتز و13.56 ميجا هرتز و 2.4 جيجا هرتزتردد اإلرسال
 االتصاالت 
وتوصيل اللوحة 

 )OSDP( RS-485 والبيانات والوقت وازدواج نصفي Wiegand سلك
عن طريق أسالك التوصيل (18 بوصة / 0.5 م( أو شريط طرفي

HID Reader Manager / تكوين OSDPإدارة الجهاز

الشهادات

UL294/cUL (الواليات المتحدة( وFCC (الواليات المتحدة( وIC (كندا( وCE (االتحاد األوروبي( وRCM (أستراليا ونيوزالندا( وSRRC (الصين( 
 Bluetooth SIGو GreenCircleاليابان( و) MIC و RoHS سنغافورة( و) iDAتايوان( و) NCCكوريا( و) KCCو

والمناطق اإلضافية. 
www.hidglobal.com/certifications

أجهزة معتمدة للعنصر اآلمن +EAL 5تصنيفات األمان
www.hidglobal.com/patentsبراءات االختراع
بولي كربونات – UL94 V0مواد التغليف
UL 2020الرقم المرجعيK4040K
محدود مدى الحياةالضمان

 1    طاق القراءة المدرج هو متوسط إحصائي مقرب إلى أقرب زيادة سنتيمترات لبيانات هويات بطاقة ID-1 أو clamshell. تُجرى اختبارات HID Global في مكان مفتوح. ونظًرا ألنه
يُمكن للظروف البيئية والتكنولوجيا وعامل الشكل، بما في ذلك سطح التثبيت المعدني، خفض مستوى أداء نطاق القراءة؛ يُوصى باستخدام مباعدات بالستيكية لتحسين األداء على أسطح التثبيت المعدنية.

2   تتوفر قاعدة أنيقة سوداء ومباعدات ألجهزة القراءة كملحق إضافي بتكلفة إضافية. 
3   تم القياس وفقًا لمعايير UL294؛ راجع دليل التركيب لالطالع على التفاصيل.

NSC   4 – تيار وضع االستعداد العادي؛ راجع دليل التركيب لالطالع على التفاصيل.
5   اإلدارة الذكية للطاقة )IPM( – تعمل على تقليل استهالك تيار جهاز القراءة حتى 43%، حسب الطراز مقارنة بوضع التشغيل القياسي.

http://www.hidglobal.com/certifications
http://www.hidglobal.com/patents

