
Smart Access Technolgy

 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره
Face Performance & Card Terminal

پشتیبانى از سیستم

تشخیص چهره با دو
دوربین  قدرتمند و سریع 

VOIP ظرفیت حافظه 20 هزار عکس
 و10میلیون تردد 

سیستم عامل اندروید با
پردازنده چهار هسته اى

قابلیت شناسایى چهره با ماسک

صفحه نمایش 5 اینچ
پیکسل 1280 *720 

 قابلیت شناسایى 20.000 چهره و 500.000 کارت بدون تماس
مجهز به صفحه نمایش 5 اینچ تمام رنگى

امکان تشخیص چهره تا فاصله 3 متر و همزمان 4 نفر در حال راه رفتن 
  قابلیت نگهدارى و ذخیره 10 میلیون رکورد تردد و 20 هزار عکس تردد 

  مجهز به مادون قرمز      جهت شناسایى چهره  در محیط هاى تاریک و کم نور

امکان نصب به صورت رومیزى، دیوارى و نصب بر روى انواع گیت کنترل تردد

ایجاد آالرم هوشمند به کاربر در مواردى که ماسک پزشکى به صورت نداشته باشد  
قابلیت شناسایى دقیق کاربر در صورت وجود عینک، ماسک پزشکى و پوشش کامل

 قابلیت کارکرد با کارتخوان                     و یا
 قابلیت اتصال به دوربین هاى حرارتى                                 جهت تشخیص دماى بدن

 امکان تعریف سریع و آسان چهره از طریق عکس پرسنلى با موبایل و آپلود مستقیم تصویر به سرور 

 تشخیص، شناسایى و بازسازى بعدهاى درونى چهره بر اساس الگوریتم

داراى استاندارد           قابلیت نصب و راه اندازى آسان در محیط هاى داخلى و فضاهاى بیرونى
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UBio-X Face

Cortex-A9 Quad Core 1.4GHz

16GB Flash + DDR3 512MB x 4 (2GB)

5” Color Touch Screen

96 x 211 x 35.3 mm
Event Logs: 10,000,000
Photo Logs: 20,000

Face

IP65

External I/O, TCP/IP, RS-232, RS-485, Wiegand,
PoE (Optional), HID Prox, iClass (Optional)

Display

Dimension(W x H x D)Up to 500,000 Users (1Card : 1User)
Up to 20,000 Users (1Face : 1User)

Face 1:20,000 <1sec
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Biometric

Dust & Waterproof

Interface

Capacity

8


