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ประตูไม่สามารถจดจำคุณได้ แต่ Face ID 3 สามารถทำได้

ระบบการจำแนกใบหน้าสำหรับการผ่านประตู

ใบหน้า

รหัสผ่าน

หรือบัตร

TCP/IP

RS232/RS485

USB

Face ID 3 เป็นเทคโนโลยีการจำแนกใบหน้าที่ทันสมัยของ
FingerTec โดย Face ID 3 ใช้กล้องอินฟราเรดที่มีคุณภาพ
สูงในการสแกนใบหน้าของคุณเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ
โดย Face ID 3 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องกา
รสำหรับการแก้ปัญหาในการจดจำทางไบโอเมตริกในขณะท
ี่ยังคงรักษาคุณภาพของการปฏิบัติงานและมีความน่าเชื่อถือ
สูงการ ซึ่ง Face ID 3 ได้รับการออกแบบที่บางและมีสไต
ล์เหมาะสำหรับเป็นเครื่องตรวจการเข้างานของทุกสำนักงาน
โดยมีการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นและดูทันสมัยในเวลา
เดียวกัน นอกจากนี้Face ID 3 ของ FingerTec ยังใช้ซอฟต
์แวร์ที่น่าเชื่อถือที่ได้พัฒนาขึ้นเอง

เทคโนโลยีบ่งชี้แบบไร้สัมผัส

จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

การตรวจสอบที่ถูกต้อง

ตั้งค่าโซนเวลา

รวมวิธีการตรวจสอบของคุณ

วิธีการเชื่อมต่อหลายแบบ

วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย

ได้รับคุณสมบัติพิเศษของคุณที่นี่

ด้วย Face ID 3 , สิ่งที่เราต้องการมีเพีย
งใบหน้าของคุณเท่านั้น ซึ่งการจำแนกใ
บหน้านั้นทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบโด
ยปราศจากการสัมผัสจากมือ

Face ID 3 จะบันทึกภาพของผู้ใช้และเ
ก็บไว้เป็นไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับการตร
วจสอบใบหน้าที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

มีตัวเลือกสำหรับการรวมกันของวิธีการ
ตรวจสอบที่จะได้รับการเพิ่มการยืนยัน
ความเป็นตัวตน จากใบหน้า + RFID /
รหัสผ่านออกจากห้องจนแทบไม่มีช่องว่
างสำหรับการละเมิดความปลอดภัย!

คุณมีตัวเลือกในการตรวจสอบหลาย ๆ
ตัวเลือกด้วย Face ID 3 ซึ่งตรวจสอบโด
ยใช้ใบหน้า,บัตรหรือแม้กระทั่งรหัสผ่าน

การจัดการเป็นเรื่องง่ายด้วยการประยุกต์ใช้
ซอฟแวร์ Ingress ที่ช่วยให้คุณสามารถจัด
การการเข้าออกประตูจากเครื่องปลายทางทั้
งหมดในขณะที่มีฟังก์ชั่นเวลาการเข้างานไว้
สำหรับตรวจสอบการเข้างาน

Face ID 3 ตอนนี้ได้เพิ่มคุณสมบัติของ 50
โซนเวลาเพื่อให้คุณสามารถควบคุมและจัดก
ารการเข้างานในที่ทำงานได้

Sync Face ID 3 กับเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้ ห นึ ่ ง ในการเชื ่ อ มต่ อ ที ่ ม ี อ ยู ่ จ ำนวน
มาก: TCP / IP, RS232, RS485, USB
แฟลชดิสก์หรือWiegand input-output 26
บิต

หน้าจอสีระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ,
การส่งข้อความสั้น, รหัสการทำงาน, การแส
ดงภาพหลังจากการตรวจสอบ เหล่านี้เป็นห
นึ่งในอีกหลายคุณลักษณะเพิ่มเติมของเราที่
เพิ่มให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ Face ID 3

แผนเค้าโครง

เว็บลิงค์
ระบบการเชื่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์

สำหรับภาพเท่านั้น

ซอฟแวร์

ระบบเครือข่าย

https://product.fingertec.com/userguide.php
คู่มือการเริ่มต้น

ฮับ / สวิทช์

คู่มือการติดตั้ง

RS232

TCP/IP (เคเบิ้ลตรง)

คู่มือการใช้งาน

RS232

คู่มือวีดีโอ

RS485

RS232/RS485
ตัวแปลงข้อมูล

เคเบิล
้ เบลเดนหุน
้ วนฉม แบบ 4 แกน
เคเบิล
้ 1419A (บัสไลน์)

TCP/IP
(ครอสเคเบิ้ล)

เคล็ดลับเทคนิค
Face ID 3

Face ID 3

Ingress ซอฟต์แวร์

Face ID 3

ไดอะแกรมการติดตั้ง

Face ID 3

แบบสแตนด์อโลน

TCP/IP

https://product.fingertec.com/userguide.php

Face ID 3

RS232/RS485

DC12V
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

AC110/240V
กำลังไฟ
AdapTec Plus

เหนือเพดาน
เพดาน

ล็อค EM

สายไฟและสัญญาณปลด
ล็อคประตู

ระบบฉุกเฉินเมื่อ
มีการทุบกระจก
ปุ่มสวิตซ์เปิด
- ปิด

ระบบล็อคประตู

ปุ่มกด

Face ID 3

ในร่ม

กลางแจ้ง

ข้ อ มู ล จำเพาะ
รุ่น
การตกแต่งพื้นผิว
ประเภทของสแกนเนอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์
หน่วยความจำ
ขั้นตอนวิธี
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม
การเก็บรักษา
ใบหน้าแม่แบบ
บัตร
การทำธุรกรรม
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ
วิธีการ
เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)
ลายนิ้วมือ
เทคโนโลยีการ์ด

Face ID 3
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) & acrylic
ความละเอียดสูงกล้องอินฟราเรด และเสาอากาศ RFID
800 MHz
256 หน่วยความจำแฟลชและ 128 MB SDRAM
ใบหน้า BioBridge VX 8.0
86 x 62 x 218

RFID: 64 บิต 125kHz

ใช่
สามารถสั่งทำได้
สามารถสั่งทำได้

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

การสื่อสาร
วิธี
อัตราบอด
Wiegand
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิ (°C)
ความชื้น (%)
กำลังไฟ
การเข้างาน
ไซเรน
รหัสการทำงาน
ตรวจสอบการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
มัลติมีเดีย
เสียงทักทาย
จอแสดงผล
ภาพถ่าย-บัตรผู้ใช้
จับเวลาการประหยัดไฟช่วงกลางวัน
การควบคุมการเข้างาน
ล็อค EM ขับรถเอาท์พุท
สัญญาณเตือน

บรรจุภัณฑ์
ขนาด (มม)
น้ำหนัก

เสียง / แสดงภาษา
(เครื่องปลายทาง)
: 245 (ย.) x 90 (ก.) x 225 (ส.)
: 1.6 กก.

1500
10000
100000
ใบหน้า (1:1, 1:N), การ์ดหรือรหัสผ่าน
<2
FAR < 0.01%, FRR < 0.1%

TCP/IP, RS232, RS485, USB disk (มีบัตร WiFi)
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
ป้อนข้อมูล 26-bit / เอาท์พุท
0 ~ 45
20 ~ 80
DC12V 3A
บิวท์อินและทำภายนอก
ใช่
ใช่
ใช่ (ผ่าน RS232)
ใช่
แผงหน้าจอสัมผัส TFT 3.0 “ สี 65K
ใช่
ใช่
DC12V / เอาต์พุตรีเลย์
NO
ภาษาอังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, อินโดนีเซีย, จีนดั้งเดิม / ย่อ, กวางตุ้ง, เวียดนาม,
ญี่ปุ่น, สเปน, โปรตุเกส (โปรตุเกส), ตุรกี.
ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามคำขอ

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ที่ http://product.fingertec.com สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง
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