
Terminal rozpoznawania twarzy  MinMoe

MinMoe DS-K1T671TM-3XF terminal rozpoznawania twarzy – jest 
urządzeniem kontroli dostępu zintegrowanego z funkcją kontroli 
temperatury. Może szybko mierzyć temperaturę powierzchni skó-
ry i przesyłać nienormalne zdarzenia temperaturowe do centrum, 
które mogą być szeroko stosowane w wielu scenariuszach, takich 
jak dostęp do przedsiębiorstwa, stacji, mieszkań, fabryk, szkół czy 
kampusów.

 model MinMoe DS-K1T671TM-3XF

❚  Obsługuje niechłodzony czujnik tlenku wanadu do pomiaru tempera-

tury docelowej

❚  Zakres pomiaru temperatury: 30°C do 45°C (86° F do 113° F), dokład-

ność: ± 0,5°C

❚  Odległość rozpoznania: 0,5 do 1,5 m

❚  Tryb szybkiego pomiaru temperatury: wykrywa twarz i mierzy tempe-

raturę bez uwierzytelnienia tożsamości

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

i temperatura, • alert: Ostrzeżenie o zużyciu maski na twarz: jeśli rozpoznająca twarz nie nosi maski, 

urządzenie wyświetli przypomnienie głosowe. Jednocześnie uwierzytelnienie lub obecność jest ważna • 

alert: Alarm wymuszonego noszenia 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

❚  Wyzwala komunikat głosowy podczas wykrywania nienormalnej temperatury

❚  Konfigurowalny stan drzwi (otwieranie / zamykanie) podczas wykrywania nieprawidłowej 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%

❚  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 odprawy, wymeldowania, włamania, włamania, nadgodzin za, 

nadgodzin za

❚  Łączy się z zewnętrznym kontrolerem dostępu lub czytnikiem kart Wiegand poprzez protokół Wiegand

❚  Łączy się z bezpiecznym sterownikiem drzwi za pomocą protokołu RS-485, aby uniknąć otwarcia drzwi, 

gdy terminal zostanie zniszczony

*  Produkty do rozpoznawania biometrycznego nie są w 100% stosowane 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.

NOWOŚĆ



Specyfikacja Model DS-K1T671TM-3XF 

Pomiar temperatury

Zakres temperatur od 30°C do 45°C (86°F do 113°F)

Czujnik czujnik niechłodzonego czujnika tlenku wanadu

Rozdzielczość 120×160 px (termowizja)

Liczba klatek na sekundę Dokładność 25 fps ± 0,5°C, bez kalibracji czarnego korpusu

Odległość pomiaru 0,5÷1,5 m 

Ekran

Rozmiar 7-calowy

Typ Ekran dotykowy

Metoda działania Ekran dotykowy

Camera
Pixel 2 Mpx, 1920×1080 pikseli

Obiektyw z dwoma obiektywami

Sieć Sieć przewodowa wsparcie 10/100/1000 Mbps samodostosowujący

Interfejs

Interfejs sieciowy 1

Wyjście blokady 1

Przycisk wyjścia 1

Wejście styku drzwi 1

Uwierzytelnianie Karta 1 Karta Mifare

Funkcje
Anti-spoofing twarzy Wspieraj innych

Obsługa monitu audio Wspieraj innych 

Pozostałe parametry

Temperatura pracy do kontroli dostępu: 0÷50°C  
do pomiaru temperatury: 10÷35°C

Wilgotność pracy 10÷90% (bez kondensacji) 

Środowisko pracy wewnątrz (w środowisku bezwietrznym)

Specyfikacja – terminal rozpoznawania twarzy DS-K1

Kontakt :
Stary Janków 3
05-250 Radzymin
tel. +48 226785119
fax/ +48 227812332
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Dystrybucja na terenie Polski:


