
 
 

DS-K1TA70MI-T 

Yüz Tanıma Terminali 
 
 
 
 

 
DS-K1TA70MI-T Yüz Tanıma Terminali, sıcaklık tarama fonksiyonu ile entegre 

edilmiş bir tür erişim kontrol cihazıdır. Kİşilerin Cilt (yüz) sıcaklığını ölçerek 

hızlı bir şekilde anormal sıcaklık tespiti yaparak kişi geçişlerinin kontrol altına 

alınmasını sağlanabilir. Bu da işletmeler, alışveriş merkezleri, istasyonlar, 

konutlar, siteler, fabrikalar, okullar, kampüs ve benzeri yoğun insan geçişi 

olan tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılabilir.   

 

 
 

◼ Hedef sıcaklığını ölçmek için Vanadyum Oksit soğutmasız sensörü destekler 

 

◼ Sıcaklık ölçüm aralığı: 30 ° C ila 45 ° C (doğruluk oranı: 0,1 ° C, sapma oranı: ± 0,5 ° C) 

◼ Algılama mesafesi: 0,3 m ila 1,8 m  

◼ Hızlı sıcaklık ölçüm modu: Yüzü algılama ve kimlik doğrulaması olmadan sıcaklığı algılama imkanı 

◼ Çoklu kimlik doğrulama modları mevcuttur: kart ve sıcaklık, yüz ve sıcaklık, kart + yüz ve sıcaklık, vb. 

◼ Maske tespit özelliği: Maskesiz kişilerde sesli ikaz sistemi sayesinde maske takılmasını sağlamak ve maskesiz personelin 
geçişinin ve devam kontrolünün yapılmaması sağlanır.  

 
◼ Sıcaklık ölçüm sonuçları kimlik doğrulama raporlarında görüntülenir.  

◼ Referans ısı aralığının üzerinde tespit edilen yüksek ısılar için sesli ikaz sistemi.  

◼ Yüksek ateş tespitinde kapıların açılması yada açılmaması yönünde planlama 
yapma imkanı 

 

◼ TCP / IP iletişimi yoluyla çevrimiçi ve çevrimdışı sıcaklık bilgilerini istemci yazılımına iletilir ve verileri istemci yazılımına 
kaydedilir. 

◼ Yüz tanıma süresi ＜ 0.2 s/kişi;    
◼ Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ 99% 

 

◼ 6000 yüz kayıt kapasitesi, 6000 kart kayıt kapasitesi ve 100,000 olay kaydı  

◼ Yüz tanıma için önerilen yükseklik: 1,4 m ile 1,9 m arasında  

◼ Giriş - Çıkış, Giriş, Çıkış, Fazla Mesai olmak üzere 6 farklı PDKS verisini destekler 

◼ Watchdog tasarım ve tamper switch fonksiyonu  

◼ Sesli kimlik doğrulama bildirimi  

◼ NTP, manuel zaman senkronizasyonu ve otomatik senkronizasyon  

◼ Wiegand bağlantı ile üçüncü parti geçiş kontrol terminalleri (ürünleri) ve kart okuyucularla iletişim imkanı 
◼ Terminal tahrip edildiğinde kapı açılmasını önlemek için RS-485 protokolü ile güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanabilir 



◼ Özellikler 

 
 
 

 
◼ Yazılım sayesinde cihaza veri aktarma ve cihazdan veri alma imkanı 

◼ * Biyometrik tanıma ürünleri, kimlik sahtekarlığı önleme ortamlarına% 100 uygulanamaz. Daha yüksek bir güvenlik 
düzeyine ihtiyacınız varsa, birden çok kimlik doğrulama modu kullanın. 

◼ * Doğru bir sıcaklık elde etmek için, cihaz açıldıktan sonra cihazı ısıtmak için 90 dakika beklemeniz önerilir. 

 
 

 
 

Sıcaklık Ölçümü 
Sıcaklık Ölçüm Aralığı 30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F) 
Sensor Vanadium Oxide uncooled sensor 
Çözünürlük 120 × 160 pxl 
Frame rate 25 fps 
Ölçüm doğruluğu 0.1 °C 
Ölçüm sapma oranı ± 0.5 °C, (black body kullanılmaz ise) 
Ölçüm mesafesi 0.3 to 1.8 m 

Ekran 
Ölçü 7-inch 
Tip Dokunmatik ekran 

Kamera 
Pixel 2 MP 
Lens Dual-lens 

Network 
Kablolu network bağlantısı Desteklediği bağlantılar, 10/100/1000 Mbps self-adaptive 
Arayüzler 
Network girişi 1 
RS-485 1 
Wiegand 1 
Kilit çıkışı 1 
Çıkış butonu  1 
Kapı giriş kontağı 1 
IO girişi 2 
IO çıkışı 1 
TAMPER switch 1 
Kapasiteler 
Kartkayıt  kapasitesi 6000 
Yüz kayıt kapasitesi 6000 
Olay kaydı kapasitesi 100,000 
Kimlik Doğrulama Yolları 
Kart  Mifare kart 
Kart okuma mesafesi 0 to 5 cm 

Kart okuma süresi ＜ 1 s 

Yüz tanıma süresi ＜ 0.2 s kişi başı 
Yüz tanıma mesafesi 0.3 to 1.8 m 

Fonksiyonlar 
Yüz sahteciliğini önleme Destekler 
Canlı görüntü Destekler 
Sesli komut sistemi Destekler 

Diğer Bilgiler 
Güç kaynağı 12 VDC/2 A 

 

Çalışma sıcaklığı 
0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) 
10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) (sıcaklık ölçümü için) 

Çalışma nem değerleri 10 - 90% (yoğuşmasız ortam) 
Kullanım özelliği Sadece iç mekanda ve rüzgarsız bir ortamda 



 
 

 
 
 
 
 

◼ Aksesuarlar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◼Ölçüler 

 

DS-KAB671-B 

 

 


