ตัวจริง คอมเฟิร์ม!

FingerTec

เครื่องอ่าน 2 ระบบใน 1 เดียวที่จำแนกได้ทั้ง
ใบหน้าและลายนิ้วมือ

บัตร

ใบหน้า

ลายนิ้วมือ

หรือบัตร

รหัสผ่าน

TCP/IP

RS232/RS485

ใบหน้า ID 2 เป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการควบคุมการเข้าถึงและการเข้าร่วมประชุมเวลาที่ไม่เพียง แต่ตรวจสอบตัวตนที่ใช้การจับคู่ลายนิ้
วมือ แต่ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทำงานได้ตรงกับที่ได้รับการยอมรับใบหน้า ซึ่งหมายความว่า, Face ID 2 จะใช้การสแกนใบหน้า
ของคุณโดยใช้ความละเอียดสูงกล้องอินฟาเรดของตนและจับคู่กับการสแกนที่ได้รับการบันทึกลงในระบบก่อนหน้านี้ มันไม่ได้เป็นเพียง
ในภาพยนตร์อีกต่อไปนี้คือความเป็นจริง! ใบหน้า ID ที่ 2 การตรวจสอบนำสัมผัสการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นและอินเตอร์เ
ฟซที่ใช้งานง่ายทั้งหมดลงในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดหนึ่ง

สัมผัสประจำตัวประชาชน

วิธีการตรวจสอบหลาย

ความปลอดภัย

ได้รับการยืนยันที่แฟลช!

ไม่เคยสูญเสียตัวตนของคุณ

ความจุ supersized

คีย์ลัด

สัมผัสที่หน้าจอเมนู

แบกแล็ปท็อปในมือข้างหนึ่งและก
ระเป๋าถือของคุณในที่อื่นได้หรือไม่
หนึ่งในข้อดีของการระบุใบหน้าคือก
ารที่คุณเพียงแค่ต้องเลือกที่จะเพียง
แค่ยืนยังคงที่จะได้รับการตรวจสอบ
สัมผัสของนิ้วมือไม่จำเป็นต้องมีได้รับกา
รรักษาความปลอดภัย

ใบหน้า ID ที่ 2 สามารถใช้เป็นอุปกรณ์
ควบคุมการเข้าถึงแม้ที่เข้มงวดมากโดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าวิธีการตรวจสอบทั้งใบ
หน้าและลายนิ้วมือชีวภาพ
ที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ใช้

ลายนิ้วมือของคุณได้รับความเสีย
หายอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บห
รือลักษณะที่ผ่านมาทำงานหรือไม่
เพียงแค่ถอยกลับบนใบหน้าได้รับการ
ยอมรับชีวภาพแทน ด้วยใบหน้า ID ที่
2 คุณอาจจะสูญเสียลายนิ้วมือของคุณ
แต่ไม่ได้เป็นตัวตนของคุณ

โปรแกรมคีย์เหล่านี้จะนำคุณไปยังฟัง
ก์ชั่นที่ใช้กันทั่วไปในเวลาเพียงขั้นตอ
นเดียว เราไม่พูดถึงว่าเราทำในสิ่งที่ง่
ายหรือไม่

หน้า 2 ID สามารถรับรู้สี่ประเภทที่
แตกต่างกันของการยืนยันตัวตนที่
: ลายนิ้วมือ, Face ID, บัตร RFID
และรหัสผ่านการยืนยัน

ทั้งหมดก็จะเป็น 2 วินาทีเพื่อยืนยันตัว
ตนของคุณผ่านการจดจำใบหน้าและ 1
วินาทีผ่านทางลายนิ้วมือ คุณจะต้องทำ
ก่อนที่คุณจะรู้ว่ามัน

ใบหน้า ID ที่ 2 สามารถจัดเก็บมากกว่า
10000 แม่แบบผู้ใช้และถึง 200000
บันทึกการทำธุรกรรมที่สามารถดาวน์โ
หลดลงในคอมพิวเตอร์ผ่านทาง TCP /
IP, RS232, RS485 หรือผ่านทาง USB
เชื่อมต่อแฟลชดิสก์

ทุกอย่างเป็นพื้นสัมผัสไปกับใบหน้า ID
2 หน้าจอสีระบบสัมผัสเต็มรูปแบบทำให้
สื่อสารกับลูกเต๋ามากสะดวกสบายมากขึ้
นและส่วนบุคคล

USB

แผนเค้าโครง

เว็บลิงค์
ผลิตภัณฑ์

ระบบการเชื่อมต่อ
สำหรับภาพเท่านั้น

ฮับ / สวิทช์

คู่มือการเริ่มต้น
• http://info.fingertec.com/faceid2-2

ซอฟแวร์

ระบบเครือข่าย

• http://info.fingertec.com/faceid2-1

RS232

TCP/IP (เคเบิ้ลตรง)

RS232

TCP/IP
(ครอสเคเบิ้ล)

RS485

RS232/RS485
ตัวแปลงข้อมูล

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

คู่มือการติดตั้ง
• http://info.fingertec.com/faceid2-3

Face ID 2

Face ID 2

Face ID 2

Face ID 2

Face ID 2

แบบสแตนด์อโลน

TCP/IP

RS232/RS485

คู่มือการใช้งาน
• http://info.fingertec.com/faceid2-4

ไดอะแกรมการติดตั้ง

DC12V
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

AC110/240V
กำลังไฟ
AdapTec Plus

คู่มือวีดีโอ

เหนือเพดาน

• http://info.fingertec.com/faceid2-5

เพดาน

ล็อค EM

เคล็ดลับเทคนิค
• http://info.fingertec.com/faceid2-6

สายไฟและสัญญาณปลด
ล็อคประตู
ระบบล็อคประตู

ระบบฉุกเฉินเมื่อ
มีการทุบกระจก
ปุ่มสวิตซ์เปิด
- ปิด

ปุ่มกด

Face ID2

ในร่ม

กลางแจ้ง

ข้ อ มู ล จำเพาะ
รุ่น
การตกแต่งพื้นผิว
ประเภทของสแกนเนอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์
หน่วยความจำ
ขั้นตอนวิธี
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม
การเก็บรักษา
• แม่แบบลายนิ้วมือ
• ใบหน้าแม่แบบ
• บัตร
• การทำธุรกรรม
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ
• วิธีการ
• แนะนำลายนิ้วมือต่อ ID ผู้ใช้
• การจัดวางลายนิ้วมือ
• เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)
• ลายนิ้วมือ
• หน้า
เทคโนโลยีการ์ด
• RFID: 64 บิต 125kHz, อำนาจออก RF (EN300-330)
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

การสื่อสาร
• วิธี
• อัตราบอด
• Wiegand
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม
• อุณหภูมิ (°C)
• ความชื้น (%)
• กำลังไฟ
การเข้างาน
• ไซเรน
• รหัสการทำงาน
• ตรวจสอบการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
มัลติมีเดีย
• จอแสดงผล
• ภาพถ่าย-บัตรผู้ใช้
• การส่งข้อความสั้น
• จับเวลาการประหยัดไฟช่วงกลางวัน
• แบตเตอรี่สำรองภายใน
การควบคุมการเข้างาน
• ล็อค EM ขับรถเอาท์พุท
• สัญญาณเตือน
เสียง / แสดงภาษา (เครื่องปลายทาง)

บรรจุภัณฑ์
ขนาด (มม)
น้ำหนัก

Face ID 2
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) & acrylic
กล้องอินฟราเรดความละเอียดสูงและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
800 MHz
128 หน่วยความจำแฟลชและ 64 MB SDRAM
ใบหน้า BioBridge VX 8.0,ลายนิ้วมือ BioBridge VX9.0/10.0
207 x 120 x 145
10000
1200
10000
200000
ใบหน้า (1:1, 1:N), ลายนิ้วมือ (1:1, 1:N), การ์ดหรือรหัสผ่าน
2
มุมใดก็ได้
หน้า < 1, ลายนิ้วมือ < 2
FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%
FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
ใช่
สามารถสั่งทำได้
สามารถสั่งทำได้
TCP/IP, RS232, RS485, USB disk (มีบัตร WiFi, GPRS & 3G)
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
เอาท์พุท 26 บิต
0 ~ 45
20 ~ 80
DC12V 3A
บิวท์อินและทำภายนอก
ใช่
ใช่
แผงหน้าจอสัมผัส TFT 4.3 “ สี 65K
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่ (DC12V, 2000m Ah)
DC12V / เอาต์พุตรีเลย์
NO/NC
ภาษาอังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, อินโดนีเซีย, จีนดั้งเดิม / ย่อ, กวางตุ้ง, เวียดนาม,
สเปน, โปรตุเกส (โปรตุเกส), ตุรกี, เปอร์เซีย
ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามคำขอ

: 298 (ย.) x 123 (ก.) x 222 (ส.)
: 1.84 กก.

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

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง
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