
DS-K1T671TM-3XF

Terminal rozpoznawania twarzy

DS-K1T671TM-3XF terminal rozpoznawania twarzy jest rodzajem urządzenia kontroli 

dostępu zintegrowanego z funkcją kontroli temperatury. Może szybko mierzyć 

temperaturę powierzchni skóry i przesyłać nienormalne zdarzenia temperaturowe do 

centrum, które mogą być szeroko stosowane w wielu scenariuszach, takich jak 

przedsiębiorstwa, stacje, mieszkania, fabryki, szkoły, kampus i tak dalej.

Dostępny model

DS-K1T671TM-3XF

funkcje

• Obsługuje niechłodzony czujnik tlenku wanadu do pomiaru temperatury docelowej

• Zakres pomiaru temperatury: 30 ° C do 45 ° C (86 ° F do 113 ° F), dokładność: ± 0,5 ° C bez kalibracji korpusu czarnego

• Odległość rozpoznania: 0,5 do 1,5 m

• Tryb szybkiego pomiaru temperatury: Wykrywa twarz i mierzy temperaturę powierzchni skóry bez uwierzytelniania tożsamości.

• Dostępnych jest wiele trybów uwierzytelniania: karta i temperatura, twarz i temperatura, karta i twarz i temperatura itp.

• Alarm noszenia maski na twarz

Jeśli rozpoznająca twarz nie nosi maski, urządzenie wyświetli przypomnienie głosowe. Jednocześnie uwierzytelnienie lub obecność 

jest ważna.

• Wymuszone noszenie maski

Jeśli rozpoznająca twarz nie nosi maski, urządzenie wyświetli przypomnienie głosowe. Jednocześnie uwierzytelnienie lub obecność 

nie powiedzie się.

• Wyświetla wyniki pomiaru temperatury na stronie uwierzytelniania

• Powoduje wyświetlenie komunikatu głosowego podczas wykrywania nienormalnej temperatury

• Konfigurowalny status drzwi (otwieranie / zamykanie) podczas wykrywania nienormalnej temperatury

• Przesyła informacje o temperaturze online i offline do oprogramowania klienckiego za pośrednictwem komunikacji TCP / IP i zapisuje dane w oprogramowaniu klienckim

• Czas rozpoznawania twarzy ＜ 0,2 s / użytkownik; współczynnik dokładności rozpoznawania twarzy ≥ 99%Czas rozpoznawania twarzy ＜ 0,2 s / użytkownik; współczynnik dokładności rozpoznawania twarzy ≥ 99%Czas rozpoznawania twarzy ＜ 0,2 s / użytkownik; współczynnik dokładności rozpoznawania twarzy ≥ 99%

• Pojemność 50 000 twarzy, pojemność 50 000 kart i pojemność 100 000 zdarzeń



• Sugerowana wysokość rozpoznawania twarzy: od 1,4 m do 1,9 m

• Obsługuje 6 statusów obecności, w tym zameldowania, wymeldowania, włamania, włamania, nadgodzin, nadgodzin

• Konstrukcja nadzoru i funkcja sabotażu

• Monit dźwiękowy o wynik uwierzytelnienia

• NTP, ręczna synchronizacja czasu i automatyczna synchronizacja

• Łączy się z zewnętrznym kontrolerem dostępu lub czytnikiem kart Wiegand za pośrednictwem protokołu Wiegand

• Łączy się z bezpiecznym sterownikiem drzwi za pomocą protokołu RS-485, aby uniknąć otwarcia drzwi, gdy terminal zostanie zniszczony

• Importuje i eksportuje dane do urządzenia z oprogramowania klienckiego

* Produkty do rozpoznawania biometrycznego nie mają w 100% zastosowania w środowiskach przeciwdziałających fałszowaniu. Jeśli potrzebujesz wyższego poziomu 

bezpieczeństwa, użyj wielu trybów uwierzytelniania.

Aby uzyskać dokładną temperaturę, po włączeniu urządzenia należy poczekać 90 minut na rozgrzanie urządzenia.

Dane techniczne

Model DS-K1T671TM-3XF

System operacyjny Linux

Pomiar temperatury

Czujnik Czujnik niechłodzonego czujnika tlenku wanadu

Rozkład 120 × 160

Częstotliwość wyświetlania klatek 25 fps

Zakres temperatury 30 ° C do 45 ° C (86 ° F do 113 ° F)

Dokładność temperatury ± 0,5 ° C, bez kalibracji ciała czarnego

Odległość pomiaru 0,5 do 1,5 m

Ekran

Ekran 7-calowy ekran dotykowy

Stosunek 16: 9

Rozkład 1024 × 600

Aparat fotograficzny Aparat z dwoma obiektywami 2 MP, WDR

Wskaźnik Wsparcie

Twarz

Tryb rozpoznawania Twarz: 1: 1 i 1: N

Pojemność twarzy 50 000

Czas rozpoznawania twarzy ＜ 0,2 s na osobę＜ 0,2 s na osobę

Odległość rozpoznawania twarzy 0,5 do 1,5 m

Karta

Pojemność karty 50 000

Typ karty Karta M1

Czas prezentacji karty ＜ 1 s＜ 1 s

Karta prezentująca odległość 0 do 5 cm

Pojemność zdarzenia 100 000

Berło 

Sieć × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, wyjście alarmowe × 1, wejście alarmowe × 2, 

zamek × 1, kontakt drzwiowy × 1, przycisk wyjścia ×

1, sabotaż × 1

Sieć Samoadaptacyjny 10/100/1000 Mbps



Model DS-K1T671TM-3XF

Wi-Fi /

Majstrować Wsparcie

Inny

Napięcie robocze 12 VDC / 2 A.

Temperatura pracy 

0 ° C do 50 ° C (32 ° F do 122 ° F)

Do pomiaru temperatury: od 10 ° C do 35 ° C (od 50 ° F do 95 ° F)

Wilgotność pracy 10 do 90% (bez kondensacji)

Podanie Wnętrz

Środowisko aplikacji Tylko do użytku w pomieszczeniach i bezwietrznie

* Wystawianie sprzętu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, słabą wentylację lub źródła ciepła, takie jak grzejnik lub kaloryfer, jest zabronione (ignorancja może 

spowodować zagrożenie pożarowe).

Wymiary




