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GIỚI THIỆU CÔNG TY 
 

TECHFASS là một công ty của Cộng hòa Séc được 

thành lập vào năm 1996 bởi Eva và Jiff Jansky. Nó hoạt 
động trên thị trường trong hơn 20 năm với tư cách là 
nhà sản xuất hệ thống kiểm soát ra vào và hệ thống 
chấm công, bao gồm cả phát triển phần cứng và phần 
mềm. Năm 2015 TECH FASS trở thành thành viên của 
tập đoàn Jablotron. Tất cả các sản phẩm của Techfass 

được sản xuất tại Cộng hòa Séc, việc bán hàng được 
thực hiện bằng cách sử dụng mạng lưới các đối tác và 
nhà phân phối chuyên nghiệp. Techfass hiện tại đang 
hoạt động, bên cạnh thị trường địa phương và Slovakia, 
tại các thị trường được lựa chọn ở EU. 
 

Nhờ bộ phận phát triển riêng, Techfass có một nền tảng 
và kỹ thuật chất lượng cao và chuyên nghiệp có khả năng 
đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ vòng đời của sản 
phẩm. Chúng tôi có thể cung cấp một hệ thống kiểm soát 

ra vào từ đơn giản đến việc giải quyết lập trình tự do phức tạp. 
 

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp sự hỗ trợ cho các đối tác của chúng tôi trong các lĩnh vực như dự án và giải 
pháp phi tiêu chuẩn, điều này phù hợp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các giải pháp phức tạp hơn. Các hệ 
thống của chúng tôi được thiết kế theo cách cung cấp giải pháp cho một loạt các ứng dụng tiếp cận từ một gia 
đình, các khối căn hộ, công ty, đến các khu vực công nghiệp lớn, trường đại học hoặc bệnh viện. 

 
Các hệ thống TECHFASS cho phép tích hợp các yếu tố được lựa chọn của bên thứ ba hoặc được tích hợp 
trong các giải pháp phần mềm để quản lý đối tượng trung tâm. 
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READER CÔNG NGHỆ KÉP VỚI ĐẦU RA WIEGAND 

& RS-485 

READER WRE 120 

Reader dùng thẻ từ với 2 mức tần số 125 kHz và 13,56 MHz 
Reader RFID WRE 120 được trang bị 2 tần số dành cho loại thẻ 
125 kHz (ví dụ: EM Marine) và 13,56 MHz (ví dụ: MIFARE®, 
NFC). 
Reader với các dữ liệu output giao diện WIEGAND và giao diện 
RS-485. Đầu đọc không chỉ phù hợp với bộ điều khiển cửa, mô-
đun cửa hoặc giao diện Wiegand của các hệ thống APS, nó có 
thể được sử dụng để tích hợp OEM chung cho các hệ thống bên 
thứ 3. 
Bên cạnh thẻ RFID thông thường, Reader còn tương thích với 
điện thoại di động được trang bị công nghệ NFC và hệ điều hành 
tối thiểu Android® 4.4 Kit Kat (hoặc cao hơn) sử dụng ứng dụng 
phù hợp. Điện thoại di động có thể được sử dụng để nhận dạng 
thay vì thẻ RFID thông thường. 
Đầu đọc WRE 120 với mặt trước được làm bằng kính cường lực. 
Đầu đọc có thể được gắn trên tường ngoài trời hoặc trong nhà 

(IP 55). 

Thông số kỹ thuật 

READER WRE 121K 
 
Reader RFID WRE 121K BK với bàn phím cảm ứng số để nhập mã PIN, 

120 được trang bị 2 tần số dành cho loại thẻ 125 kHz (ví dụ: EM Marine) 
và 13,56 MHz (ví dụ: MIFARE®, NFC). 
Reader với các dữ liệu output giao diện WIEGAND và giao diện RS-485. 
Đầu đọc không chỉ phù hợp với bộ điều khiển cửa, mô-đun cửa hoặc 
giao diện Wiegand của các hệ thống APS, nó có thể được sử dụng để 
tích hợp OEM chung cho các hệ thống bên thứ 3. 
Bên cạnh thẻ RFID thông thường, đầu đọc tương thích với điện thoại di 
động được trang bị công nghệ NFC và hệ điều hành tối thiểu Android® 
4.4 Kit Kat (hoặc cao hơn) sử dụng ứng dụng phù hợp. Điện thoại di 
động có thể được sử dụng để nhận dạng thay vì thẻ RFID thông thường. 
Reader WRE 121K BK được trang bị bàn phím số phù hợp cho các ứng 
dụng yêu cầu mã PIN hoặc nhập mã truy cập để nhận dạng người dùng 
hợp lệ. Reader  với mặt trước làm bằng kính cường lực và có thể gắn 
lên tường, ngoài trời, hoặc trong nhà  
Đầu đọc có thể được gắn trên tường ngoài trời hoặc trong nhà ( IP 55). 
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Reader WRE 121A 

Reader RFID WRE 121A BK với bàn phím cảm ứng lý do cho đầu vào 
trạng thái T & A được trang bị 2 tần số dành cho loại thẻ 125 kHz (ví dụ: 
EM Marine) và 13,56 MHz (ví dụ: MIFARE®, NFC). 
 

Reader với các dữ liệu output giao diện WIEGAND và giao diện RS-485. 
Đầu đọc không chỉ phù hợp với bộ điều khiển cửa, mô-đun cửa hoặc 
giao diện Wiegand của các hệ thống APS, nó có thể được sử dụng để 
tích hợp OEM chung cho các hệ thống bên thứ 3. 

Bên cạnh thẻ RFID thông thường, đầu đọc tương thích với điện thoại di 
động được trang bị công nghệ NFC và hệ điều hành tối thiểu Android® 
4.4 Kit Kat (hoặc cao hơn) sử dụng ứng dụng phù hợp. Điện thoại di 
động có thể được sử dụng để nhận dạng thay vì thẻ RFID thông thường. 

Đầu đọc WRE 121A được trang bị bàn phím lý do phù hợp cho các ứng 
dụng T & A, nơi nó được sử dụng để nhập lý do gián đoạn công việc. 
Các đầu đọc được cung cấp trong một hộp đen bóng với bề mặt trước 
được làm bằng kính cường lực. 

Đầu đọc có thể được gắn trên tường ngoài trời hoặc trong nhà ( IP 55 ) 
Thông số kỹ thuật  

TF Mobile ID 

Ứng dụng di động TF Mobile ID cho phép sử dụng Smart phone 
thay vì thẻ RFID cổ điển để truy cập. 
• Tải xuống miễn phí trên Google Play 
• Ứng dụng được liên kết với số IMEI điện thoại.  
• Có ba loại Danh tính  
Free ID 
• Mức độ bảo mật cơ bản. 
• Sử dụng ngay sau khi tải xuống ứng dụng  
• Reader hỗ trợ số lượng ID miễn phí có hạn  
• ID tiêu chuẩn miễn phí 
• Mức độ bảo mật mạnh cao 
• Reader hỗ trợ số lượng ID tiêu chuẩn không giới hạn 
• ID doanh nghiệp bị tính phí 
• Mức độ bảo mật mạnh mẽ với cái gọi là nội địa hóa 
• Reader hỗ trợ số lượng ID doanh nghiệp không giới hạn  
• Tính phí 
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READER MODULES 125 kHz  
(Reader RFID tích hợp Bộ điều khiển cho một cửa) 
MREM 65 BK-EM(APS mini plus) 
Reader MREM 65 BK-EM (dành cho thẻ RFID có tần số 125 kHz) 

được thiết kế để kết nối với bus RS 485 của hệ thống điều khiển 

truy cập APS mini Plus hoặc sử dụng độc lập. Có thể kết nối tối đa 

32 Reader với một dòng duy nhất của hệ thống APS mini Plus.  

Trong thực tế, số lượng dòng không giới hạn. 

Reader này được thiết kế sử dụng ngoài trời và trong nhà. 

Thông số kỹ thuật 

 
NREM 65 BK-EM (APS 400) 
Reader NREM 65 BK-EM (dành cho thẻ RFID có tần số 125 kHz) 

được thiết kế để kết nối với APS BUS của hệ thống nhận dạng 

APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 đầu đọc NREM 65 BK-EM với 

một bộ điều khiển MCA 168. 

Reader này được thiết kế sử dụng ngoài trời và trong nhà. 

Thông số kỹ thuật 



7 
 

 

MREM 76E-EM (APS mini plus) 
Reader MREM 76E-EM (đầu đọc 125 kHz có bộ điều khiển cửa nhúng) 

được thiết kế để kết nối với bus RS 485 của hệ thống điều khiển truy cập 
APS mini Plus hoặc cho hoạt động độc lập. Có thể kết nối tối đa 32 
Reader một dòng duy nhất của hệ thống APS mini Plus. Trong thực tế, số 
lượng dòng không giới hạn.  
Reader được thiết kế để cài đặt vào các hộp cài đặt tròn với đường kính 
trong 68 mm.  
Mô-đun đọc được cung cấp với hộp cài đặt KU 68 
 
Thông số kỹ thuật  

 
NREM 76E-EM (APS 400) 
Reader NREM 76E-EM được thiết kế để kết nối với APS BUS của hệ 

thống nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 Reader NREM 76E-
EM với một bộ điều khiển MCA 168. 
Reader được thiết kế để cài đặt vào các hộp cài đặt tròn với đường kính 
trong 68 mm. 
Reader được cung cấp với hộp cài đặt KU 68. 
 
Thông số kỹ thuật  
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MREP 78-EM (APS mini plus) 
Reader MREP 78-EM (sử dụng cho thẻ từ có tần số 125 kHz) được thiết kế để 
kết nối với bus RS 485 của hệ thống điều khiển truy cập APS mini Plus hoặc 
hoạt động độc lập. Có thể kết nối tối đa 32 Reader với một dòng duy nhất của 
hệ thống mini APS. Trong thực tế, số lượng dòng không giới hạn.  
Reader có thể được sử dụng cho điều khiển IDS đơn giản. 
Reader được thiết kế để sử dụng ngoài trời và trong nhà. 
 
Thông số kỹ thuật 

 

NREP 78-EM ( APS 400) 
Reader NREP 78-EM được thiết kế để kết nối với APS BUS của hệ thống 
nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 đầu đọc NREP 78-EM với một 
bộ điều khiển MCA 168. 
Reader được thiết kế để sử dụng ngoài trời và trong nhà. 
 
Thông số kỹ thuật  
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Module Reader dành cho CAME Entry Panel (former bpt) 

Reader RFID lắp chung với hệ thống Video Intercom 

MREM 81 MTM (APS mini plus) 
Reader NREM 81 MTM-EM ( Reader 125kHz Reader 125 kHz được tích 
hợp Controller điều khiển một cửa độc lập) được thiết kế để kết nối với 
bus RS 485 của hệ thống điều khiển truy cập APS mini Plus và có thể 
hoạt động riêng lẽ mà không cần kết nối với Controller. Reader được lắp 
đặt vào hệ thống Audio và video BPT  

 
NREM 81 MTM (APS 400) 
Reader NREM 81 MTM-EM được thiết kế để kết nối với APS BUS của hệ 

thống nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 Reader NREM 81 
MTM-EM với Contronler MCA.168. 
Reader được thiết kế để lắp đặt vào Entry Panel MTM của hệ thống Audio 
và Video BPT. 
 

MREM 82 MTM-MF (APS mini plus) 
Reader MREM 82 MTM-MF (Reader 13,56 MHz Reader 125 kHz được 
tích hợp Controller điều khiển một cửa độc lập) được kết nối với bus RS 
485 của hệ thống kiểm soát ra vào APS mini Plus. Reader được thiết kế 
để lắp đặt vào Entry panels Module MTM.  
Với Reader này, chúng ta có thể sử dụng NFC và ứng dụng di động TF 
Mobile ID để nhận dạng. 

 
MREM 82 MTMVR-MF (APS mini plus) 
Reader MREM 82 MTMVR-MF (Reader 13,56 MHz được tích hợp 
Controller điều khiển một cửa độc lập) được nối với bus RS 485 của hệ 
thống kiểm soát ra vào APS mini Plus. Reader được thiết kế để lắp đặt 
vào Entry panels Module MTM.  
Với Reader này, chúng ta có thể sử dụng NFC và ứng dụng di động TF 
Mobile ID để nhận dạng. 
Thông số kỹ thuật  
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MREM 80 TARGGR-EM (APS mini plus) 
Reader MREM 80 TargGR-EM (Reader 125 kHz được tích hợp Controller 

điều khiển một cửa độc lập) được kết nối với bus RS 485 của hệ thống 
kiểm soát ra vào APS mini Plus hoặc cho hoạt động độc lập. Có thể kết 
nối tối đa 32 Module Reader với một dòng duy nhất của hệ thống APS 
mini Plus. Trong thực tế, số lượng dòng không giới hạn. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel Targha của hệ thống 
Audio và video BPT với phiên bản màu GR (màu xám antraxit) của các 
nút. 
 

NREM 80 TARGGR-EM (APS 400) 
Reader NREM 80 TargGR-EM được thiết kế để kết nối với APS BUS của 

hệ thống nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 mô đun đầu đọc 
NREM 80 TargGR-EM với một bộ điều khiển MCA 168. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel  Targha của hệ thống 
Audio và video BPT với phiên bản màu GR (màu xám antraxit) của các 
nút. 
 

MREM 80 TARGGH-EM (APS mini plus)  
Reader MREM 80 TargGH-EM (đầu đọc 125 kHz được tích hợp 

Controller điều khiển một cửa độc lập) được kết nối với bus RS 485 của 
hệ thống kiểm soát ra vào APS mini Plus hoặc cho hoạt động độc lập. Có 
thể kết nối tối đa 32 Module Reader với một dòng duy nhất của hệ thống 
APS mini Plus. Trong thực tế, số lượng dòng không giới hạn. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel Targha của hệ thống 
Audio và video BPT với phiên bản màu GH (greyhound) của các nút. 
 

NREM 80 TARGGH-EM (APS 400) 
Reader NREM 80 TargGH-EM được thiết kế để kết nối với APS BUS của 
hệ thống nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 mô đun đầu đọc 
NREM 80 TargGH-EM với một bộ điều khiển MCA 168. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel Targha của hệ thống 
Audio và video BPT với phiên bản màu GH (greyhound) của các nút. 
Thông số kỹ thuật  

 
MREM 80 LITHGH-EM (APS mini plus) 
Reader MREM 80 LithGH-EM (đầu đọc 125 kHz được tích hợp Controller 

điều khiển một cửa độc lập) được thiết kế để kết nối với bus RS 485 của 
hệ thống kiểm soát ra vào APS mini Plus hoặc cho hoạt động độc lập. Có 
thể kết nối tối đa 32 mô-đun đọc với một dòng duy nhất của hệ thống APS 
mini Plus. Trong thực tế, số lượng dòng không giới hạn. 
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Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel Lithos Audio và video 
BPT và có phiên bản màu GH (greyhound) của các nút. 
 

NREM 80 LITHGH-EM (APS 400) 
Các mô-đun đầu đọc NREM 80 LithGH-EM được thiết kế để kết nối với 
APS BUS của hệ thống nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 mô-
đun đầu đọc NREM 80 LithGH-EM với một bộ điều khiển MCA 168. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel Lithos Audio và video 
BPT và có phiên bản màu GH (greyhound) của các nút. 
 

MREM 80 THANGH-EM ( APS mini plus) 
Reader MREM 80 ThanGH-EM (đầu đọc 125 kHz Reader 125 kHz được  

tích hợp Controller điều khiển một cửa độc lập) được thiết kế để kết nối 
với bus RS 485 của hệ thống kiểm soát ra vào APS mini Plus hoặc để vận 
hành độc lập. Có thể kết nối tối đa 32 mô-đun đọc với một dòng duy nhất 
của hệ thống APS mini Plus. Trong thực tế, số lượng dòng không giới 
hạn. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel Thangram của hệ thống 
Audio và video BPT và có phiên bản màu GH (greyhound) của các nút. 
 

NREM 80 THANGH-EM ( APS 400) 
Reader NREM 80 ThanGH-EM được thiết kế để kết nối với APS BUS của 

hệ thống nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 mô đun đầu đọc 
NREM 80 ThanGH-EM với một bộ điều khiển MCA 168. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel Thangram của hệ thống 
Audio và video BPT và có phiên bản màu GH (greyhound) của các nút 
Thông số kỹ thuật   

 
MREM 58 SFERON (APS mini plus) 
Reader MREM 58 SferON-EM (Reader 125 kHz được  tích hợp Controller 
điều khiển một cửa độc lập) được thiết kế để kết nối với bus RS 485 của 
hệ thống kiểm soát ra vào APS mini Plus hoặc để vận hành độc lập. Có 
thể kết nối tối đa 32 Modole reader với một dòng duy nhất của hệ thống 
APS mini Plus. Trong thực tế, số lượng dòng không giới hạn. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel SFERA hệ thống Audio 
và video của công ty Bticino, một phần của nhóm Legrand. Reader chiếm 
không gian của một Module chuẩn trong bảng điều khiển.  
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NREM 58 SFERON (APS 400) 
Các mô-đun đầu đọc NREM 58 SferON-EM được thiết kế để kết nối với 

APS BUS của hệ thống nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 mô 
đun đầu đọc với một bộ điều khiển hệ thống MCA 168. 
Reader được thiết kế để lắp đặt với Entry panel SFERA hệ thống Audio 
và video của công ty Bticino, một phần của nhóm Legrand. Reader chiếm 
không gian của một Module chuẩn trong bảng điều khiển.  
Thông số kỹ thuật 

 
MREM 82 HIK-MF (APS mini plus) 
Reader MREM 82 HIK-MF (Reader 13,56 MHz được  tích hợp Controller 
điều khiển một cửa độc lập) được thiết kế để kết nối với bus RS 485 của 
hệ thống điều kiểm soát ra vào APS mini Plus. Reader được thiết kế để 
lắp đặt trong Module Entry panel Hikvision nơi chúng chiếm một không 
gian Module. Với Reader này, bạn có thể sử dụng NFC và ứng dụng di 
động TF Mobile ID để nhận dạng. 
Thông số kỹ thuật  
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MDEM 31.IP-EM (APS mini plus) 
MDEM 31-EM (APS mini plus) 
MDEM 31.IP-EM (thiết bị đầu cuối T & A có màn hình 4 '', đầu đọc RFID 
125 kHz tích hợp Controller điều khiển một cửa độc lập) được thiết kế  kết 
nối Bus RS 485 của hệ thống kiểm soát ra vào APS mini Plus hoặc cho 
hoạt động độc lập . Có thể kết nối tối đa 32 thiết bị đầu cuối MDEM 31.IP-
EM với một dòng duy nhất của hệ thống APS mini Plus. Số lượng dòng 
không giới hạn. 
Thiết bị đầu cuối được chỉ định cho các ứng dụng thời gian và tham dự, 
cần phải đặt mua MLA license để sử dụng thiết bị đầu cuối với mô-đun 
mở rộng APS T & A. 
Thiết bị đầu cuối được trang bị đầu nối Ethernet để kết nối trực tiếp với 
mạng. 
Thiết bị đầu cuối được thiết kế để gắn trong môi trường trong nhà 
 

NDEM 31-EM (APS 400) 
NDEM 31-EM (thiết bị đầu cuối T & A với màn hình hiển thị 4 góc và đầu 
đọc RFID 125 kHz tích hợp) được thiết kế để kết nối với APS BUS của hệ 
thống kiểm soát ra vào APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 thiết bị đầu cuối 
NDEM 31-EM với một mô-đun MCA 168 dòng đơn. 
Thiết bị đầu cuối được thiết kế để gắn trong môi trường trong nhà. 
 
Thông số kỹ thuật 

 

MODULE READER TẦM XA 

(Modules thu 433 Mhz) 

MRRF 12-TF (APS mini plus) 
Module Reader tầm xa MRRF 12-TF (Reader 433,92 MHz tích hợp 
Controller điều khiển một cửa độc lập) được thiết kế để kết nối với bus RS 
485 của hệ thống điều kiểm soát ra vào APS mini Plus hoặc cho hoạt 
động độc lập. Có thể kết nối tối đa 32 Module Reader với một dòng duy 
nhất của hệ thống APS mini Plus. Trong thực tế, số lượng dòng không 
giới hạn. 
Transmitter hoạt động Tx Key, Tx Cross hoặc Tx Auto hoặc các sửa đổi 
của chúng được liệt kê trong bảng phương tiện ID được đề xuất là bắt 
buộc để hoạt động đúng. 
Module được thiết kế để gắn bề mặt trong môi trường ngoài trời. Chúng 
thích hợp để điều khiển cửa xe và bất cứ nơi nào cần đọc phạm vi dài, ví 
dụ: cổng, nhà để xe, quán bar, vv 
Sản phẩm được trang bị ăng-ten tích hợp hỗ trợ phạm vi đọc thông 
thường khoảng 10 m. 
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NRRF 12-TF (APS 400) 
Module Reader tầm xa NRRF 12-TF hoạt động trên tần số 433,92 MHz. 

Transmitter Tx Key, Tx Cross hoặc Tx Auto được yêu cầu để hoạt động 
đúng. Các mô-đun được thiết kế để kết nối với APS BUS của hệ thống 
nhận dạng APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 đầu đọc NRRF 12-TF với 
một bộ điều khiển MCA 168. 
Transmitter hoạt động Tx Key, Tx Cross hoặc Tx Auto hoặc các sửa đổi 
của chúng được liệt kê trong bảng phương tiện ID được đề xuất là bắt 
buộc để hoạt động đúng. 
Module được thiết kế để gắn bề mặt trong môi trường ngoài trời. Chúng 
thích hợp để điều khiển cửa xe và bất cứ nơi nào cần đọc phạm vi dài, ví 
dụ: cổng, nhà để xe, quán bar, vv 
Sản phẩm được trang bị ăng-ten tích hợp hỗ trợ phạm vi đọc thông 
thường khoảng 10 m. 
Thông số kỹ thuật 
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DOOR CONTROLLER 

MWGD 46 (APS mini plus) 
MWGD 46.IP (APS mini plus) 
Bộ điều khiển cửa WIEGAND kép MWGD 46 được thiết kế để kết nối một 
hoặc hai Reader, cảm biến sinh trắc học và các thiết bị tương tự có 
Output WIEGAND và / hoặc một hoặc hai khóa không dây APERIO  với 
bus RS 485 của hệ thống điều khiển truy cập APS mini Plus, hoặc cho 
hoạt động độc lập. Có thể kết nối tối đa 16 mô-đun cửa 46 MWGD với 
một đường truyền thông duy nhất của hệ thống APS mini Plus, mỗi mô-
đun chiếm 2 địa chỉ liên tiếp. Các mô-đun này có thể được kết hợp với 
các mô-đun đọc APS mini Plus khác trên đường truyền; tuy nhiên, tổng số 
địa chỉ trên dòng không thể vượt quá 32. Thực tế, số lượng dòng không bị 
giới hạn. 
Bộ điều khiển cửa có thể phục vụ một cửa với Reader IN và OUT hoặc 
hai cửa với Reader IN. 
Controller MWGD 46.IP được trang bị đầu nối Ethernet để kết nối trực tiếp 
với mạng 

        
Thông số kỹ thuật 
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MWGD 46Lift (APS mini plus) 
MWGD 46Lift.IP (APS mini plus) 
Bộ điều khiển cửa WIEGAND kép MWGD 46LIFT được thiết kế để kết nối 
một hoặc Reader, cảm biến sinh trắc học và các thiết bị tương tự có đầu 
ra WIEGAND với bus RS 485 của hệ thống điều khiển truy cập APS mini 
Plus hoặc cho hoạt động độc lập. Có thể kết nối tối đa 8 module cửa 
MWGD 46Lift với một đường truyền thông duy nhất của hệ thống APS 
mini Plus, mỗi Module chiếm 4 địa chỉ liên tiếp. Các module này có thể 
được kết hợp với các module reader APS mini Plus khác trên đường 
truyền; tuy nhiên, tổng số địa chỉ trên dòng không thể vượt quá 32. Thực 
tế, số lượng dòng không bị giới hạn. 
Controller được thiết kế để điều khiển thang máy (tối đa 4 tầng) 
Controller MWGD 46Lift.IP được trang bị đầu nối Ethernet để kết nối trực 
tiếp với mạng 
Thông số kỹ thuật 

 

MCA 168.2 (APS 400) 
Controller MCA 168 được thiết kế để kết nối tới 64 Modules Network 
(Addresses). Gồm có 8 Input và  8  và hệ thống bus RS-485. Ethernet và 
RS 232 (cho mục đích dịch vụ) có sẵn để kết nối bộ điều khiển với máy 
chủ. 

Tối đa 15.000 người dùng hoặc 57.000 sự kiện hoặc không giới hạn số 
lượng cả hai sử dụng kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu sever và SQL. 

Môi trường phát triển thân thiện với người dùng APS Config để lập trình 
bộ điều khiển MCA 168. 

Lập trình chức năng hệ thống được thực hiện bằng cách sử dụng các 
chức năng tiêu chuẩn để điều khiển cửa hoặc tạo chương trình bằng 
kịch bản ngôn ngữ lập trình rất đơn giản, đặc biệt được phát triển cho hệ 
thống kiểm soát truy cập APS 400. Chương trình, khi được biên dịch và 
tải lên, được thực hiện bởi bộ điều khiển; không cần kết nối trực tuyến 
với máy chủ. 

 
Thông số kỹ thuật  
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PHỤ KIỆN 

APSLAN 
Bộ chuyển đổi dữ liệu APSLAN được thiết kế để quản lý hệ thống 

APSMini Plus thông qua giao diện TCP / IP. 
APSLAN cũng có thể được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu 
WIEGAND sang giao diện TCP / IP. 
Thông số kỹ thuật 

 

 
 
APSUSB 
Bộ chuyển đổi giao tiếp APSUSB được thiết kế để liên lạc với hệ thống 
hit tf thông qua giao diện USB. 
Thiết kế cơ khí có thể gắn DIN rail. 

Sử dụng bộ chuyển đổi, có thể quản lý tối đa 32 thiết bị địa chỉ đơn trên 
một đường truyền thông APS mini Plus duy nhất. 

Bộ chuyển đổi được cung cấp với cáp USB thích hợp cho kết nối PC.
Thông số kỹ thuật 

 

REP 485 
Bộ khuếch đại RS485 cho các hệ thống APS, thiết kế cho các hệ 
thống APS mini, APS mini Plus và APS 400. 
Bộ khuếch đại được sử dụng bất cứ nơi nào cần thiết để tạo các 
nhánh tại bus hệ thống hoặc khi số lượng thiết bị được kết nối vượt 
quá 32. 
Ngoài ra, nên tách hai phần của thiết bị chứa BUS được cấp nguồn 
từ các nhà cung cấp điện riêng lẻ bằng các bộ lặp REP 485. 
Thông số kỹ thuật 
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NIO 22 
Module Network Input / Output NIO 22 được thiết kế để kết nối với 

APS BUS của hệ thống APS 400. Có thể kết nối tối đa 64 Module NIO 
22 với một bộ điều khiển hệ thống MCA 168. Module này có thể được 
kết hợp với các modole mạng APS 400 khác trên đường truyền; tuy 
nhiên, tổng số địa chỉ trên dòng không được vượt quá 64. 
Module I / O có thể được cài đặt bất cứ khi nào cần thêm đầu vào 
hoặc đầu ra hoặc vì lý do cơ học và bảo mật. Thiết bị này được thiết 
kế để gắn bề mặt trong môi trường trong nhà. 
Thông số kỹ thuật 

 
WOP 
Bộ lặp WOP được sử dụng để tăng cường tín hiêu Data WIEGAND. 

Nó được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống APS mini, APS mini 
Plus, APS 400 hoặc sử dụng chung. 

Nó được cung cấp trong một vỏ bọc đường ray DIN. 

Bộ lặp thường được sử dụng ở bất cứ nơi nào cần phân phối tín hiệu 
WIEGAND cho nhiều bộ điều khiển. 
Thông số kỹ thuật 

 

WIO 22 
Module chuyển tiếp điều khiển từ xa cho đầu đọc hệ thống APS 
Module chuyển tiếp Wiegand điều khiển từ xa WIO 22 được chỉ định 

để kiểm soát đầu ra an toàn của các Module reader hệ thống APS. 
Cửa  mở hoặc các chức năng khác có thể được điều khiển từ Module 
nằm bên trong khu vực an toàn. 
Module phải được ghép nối với mô-đun đọc thích hợp trước khi sử 
dụng. 
Thông số kỹ thuật 
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Thẻ từ 125 kHz, chìa khóa điện tử, nhãn, nhãn cho điện thoại di động, vòng đeo tay 
Phương tiện ID công nghệ EM Marin 
• Loại “ TF” xếp loại: Chứa mã ID duy nhất trong thẻ -TF Reader 
(TF Reader bỏ qua các phương tiện EM Marin khác) 
• Thiết kế tùy chỉnh 
• Vòng tay thể thao chống nước có thể điều chỉnh phù hợp để sử dụng 
trong bơi lội 

 
 
 
 
Thẻ từ 13,56 MHz, chìa khóa điện tử, nhãn, nhãn cho điện thoại di động, vòng đeo tay 
Phương tiệncông nghệ MIFARE® 
Phương tiện ID “tương thích MIFARE” 
Thiết kế tùy chỉnh 
Nhãn điện thoại di động của gia đình Mifare® (có lớp ferrite)  
Điều chỉnh vòng tay thể thao không thấm nước phù hợp để sử dụng 
trong bể bơi 
 
 
 
 
 
 
 

MIẾNG DÁN NFC 
Sử dụng công nghệ NFC cho các mục đích tiếp thị 
Tạo nhãn NFC có thể đọc được bằng điện thoại di động của khách hàng 
với: 

Liên kết trang web của bạn  
Danh thiếp của bạn 
Lắp đặt mạng Wi-Fi  
Email và thông tin liên hệ của bạn 
Số điện thoại của bạn 
Vị trí địa lý hiện tại của bạn  
Lệnh chạy ứng dụng (ví dụ: TF Mobile ID)  
Chia sẻ tin nhắn 
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REMOTE TẦN SỐ 433 MHz 

Khóa TX - TF 
• Máy phát bỏ túi nhỏ gọn 433 Mhz 
• 2 nút, mã cuộn 

 

TX CROSS -TF 
• Máy phát bỏ túi nhỏ gọn 433 Mhz 
• 4 nút, mã cuộn 

 

Bộ phát 433 MHz tích hợp với chip rfid thụ động 125 kHz 
Khóa ID - TF (EM) 
• Máy phát bỏ túi nhỏ gọn 433 Mhz tích hợp với chip EM 
Marin  

• 2 nút, mã cuốn 

 

ID CROSS - TF (EM) 
• Máy phát bỏ túi nhỏ gọn 433 Mhz tích hợp với chip EM 
Marin  
• 4 nút, mã cuốn 

                                                                                                                                                            
Bộ phát 433 MHz tích hợp với chip rfid thụ động 13,56 MHz 
 

Khóa ID – MF 
• Máy phát bỏ túi thu nhỏ 433 Mhz tích hợp với chip Mifare® hoặc 
tương thích Mifare 

• 2 nút, mã cuốn 

 

ID CROSS – MF 
• Máy phát bỏ túi thu nhỏ 433 Mhz tích hợp với chip Mifare® hoặc 
tương thích Mifare 

• 4 nút, mã cuốn 
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PHẦN MỀM VÀ NỀN TẢNG TECHFASS CLOUD 

Nền tảng Web cho tất cả các dịch vụ TF Cloud 
Registration-related agenda  

• Quản lý nhóm 

• Sự kiện, thông báo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID TF CLOUD TRÊN DI ĐỘNG 

 Dịch vụ Web để quản lý TF ID trên di động 
 Registration of client requests 
 Quản lý tín dụng 
 Yêu cầu xử lý 
 Tùy chọn phân phối tín dụng  

 Sự kiện, thông báo 
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APS HIT 
Phần mềm một người dùng để cấu hình quản lý người đọc và người sử dụng 
HW được kết nối bằng bộ chuyển đổi TCP / IP hoặc USB Quản lý người dùng 
Tài liệu phổ biến chung nằm trong chương trình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APS ADMIN 

Thiết lập chung General setting. Quản lý quyền truy cập của Người dùng, tài khoản ID. Thiết lập cấu trúc HW. 

Thiết lập cấu trúc nâng cao 

APS mini 
APS mini Plus là một hệ thống kiểm soát ra vào đơn giản bao gồm 90% ứng dụng, cung cấp nhiều thông số cấu 

hình như quyền truy cập, khung thời gian, thời gian kích hoạt Output khóa, chức năng Input, v.v. Có thể kết nối 

tới 16 bộ Door cotroller xWGD mỗi lần. Đường dây liên lạc APS mini Plus. Số lượng đường truyền thông APS 

mini Plus trên mỗi ứng dụng thực tế không bị giới hạn. Bộ Door controller có thể hoạt động tự động mà không 

cần kết nối liên tục với PC. 

APS 400 

APS 400 là một hệ thống được lập trình đầy đủ (tương tự như PLC), có thể xử lý các chức năng khác nhau bên 

cạnh việc đánh giá quyền truy cập tiêu chuẩn. Trong số các lệnh khác, bạn có thể sử dụng các điều khoản cổ 

điển “IF conditions” trong ngôn ngữ kịch bản kiểm soát hoạt động của hệ thống, do đó cũng đạt được sự tích hợp 

sâu hơn với các hệ thống khác (ví dụ: IDS). Có thể kết nối tối đa 32 bộ điều khiển cửa kép xWGD trên mỗi bộ 

điều khiển hệ thống MCA 168 trong hệ thống APS 400. 
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