
 

 

 

DS-K1TA70MI-T 
Terminál pro rozpoznávání tváří 

 

DS-K1TA70MI-T je terminál pro rozpoznání tváří sloužící jako 

přístupové zařízení s integrovanou funkcí měření tělesné teploty. 

Terminál je schopen rychle změřit povrch pokožky a v případě 

zvýšené teploty zaslat alarmové upozornění do dohledového centra, 

což může být využito v různých aplikacích jako například v 

kancelářích, na nádražích, v nákupních centrech, továrnách, školách 

a tak dále.  

 

 

 

 Integrovaný nechazený senzor z oxidu vanadičitého k meření teploty pokožky 
 Rozsah měření teploty: od 30 °C do 45 °C (86 °F do 113 °F), přesnost měření: ± 0.5 °C 
 Vzdálenost pro rozpoznání obličeje a měření teploty: 0.5 to 1.8 m 
 Podpora řežimu rychlého měření teploty: Terminál detekuje tvář a změří její teplotu bez ověřování identity měřené 

osoby 
  Variabilní možnosti ověřování: bezkontaktní karta a teplota, tvář a teplota, bezkontaktní karta a tvář a teplota, atd. 
 Upozornění na osobu bez roušky: Pokud osoba při autentifikaci nemá roušku, terminál automaticky spustí hlasové 

upozornění. Zároveň je provedeno rozpoznání tváře, autentifikace osoby, zapsaná docházka a osobě je povolen vstup. 
 Nucené upozornění na nošení roušky: Pokud osoba při autentifikaci nemá roušku, terminál automaticky spustí hlasové 

upozornění. Zároveň nedojde k rozpoznání tváře ani zapsání docházky a osobě není povolen vstup. 
 Zobrazení výsledku měřené teploty na displeji při autorizaci 
 Hlasové upozornění v případě zvýšené teploty 
 Možnost konfigurace otevírání dveří (otevřeno/zavřeno) v případě detekování zvýšení teploty. 
 Podpora online a offline přenosu informací o teplotě osob do software klienta pomocí protokolu TCP/IP s podporou 

ukládání dat v klientském software. 
 Dobra potřebná pro rozpoznání tváře ＜ 0.2 s/Osoba; přesnost rozpoznání tváře až ≥ 99% v závislosti na nastavení. 
 Kapacita databaze až 6000 tváří, kapacita database až 6000 bezkontaktních karet, kapacita databaze pro až 100,000 

událostí. 
 Doporučená instalační výška: v rozmezí od 1.4m do 1.9m 
 Podpora 6 důvodových stavů včetně příchodu, odchodu, odchodu na pauzu, příchodu z pauzy, začátek přesčasu, 

konec přečasu. 
 Integrovaná funkce “Watchdog” a funkce “Tamper” 
 Zvukové upozornění při autentifikaci 
 NTP protokol, manuální časová synchronizace, nebo automatická synchronizace 
 Možnost připojení k extrením kontrolerům pomocí wiegand rozhraní 
 Možnost připojení externí čtečky karet pomocí wiegand rozhraní 

 

  



 

 

 Možnost připojení “bezpečnostní dveřní jednotky” pomocí protokolu RS-485 pro zamezení otevření dveří z 

nechráněné strany dveří v případě požkození terminálu 
 Podpora importu a export dat pomocí klientského software 
 *Produkty biometrického rozpoznávání nezajistí identifikaci osoby se 100% přesností. Pokud požadujete vyšší stupeň 

zabezpečení, použijte více režimů ověřování. 
 *Pro dosažení přesného měření teploty, po zapnutí zařízení počkejte 90 minut, než se zařízení řádně zahřeje. 

 
 Specifikace 
Měření teploty 
Teplotní rozsah 30 °C až 45 °C (86 °F až 113 °F) 
Senzor Vanadium Oxide nechlazený senzor 
Rezlišení 120 × 160 
Snímková frekvence 25 sn./sek. 
Přesnost ± 0.5 °C, bez kalibračního tělesa black body 
Rozsah měření 0.5 až 1.8 m 
Displej 
Rozměr 7-palců 
Typ Dotykový displej 
Kamera 
Rozlišení /pixelů 2 MPx  
Objektiv Duální objektiv  
Síťové rozhraní 
Ethernet RJ45 Podpora, 10/100/1000 Mbps 
Rozhraní 
Ethernet RJ45 1 
RS-485 1 
Wiegand 1 
Výstup zámku 1 
Odchodové tlačítko 1 
Dveřní kontakt [vstup] 1 
Tamper kontakt 1 
Kapacita 
Karta 6000 
Tváře 6000 
Události 100,000 
Autentizace 
Karta Mifare 
Karta – vzdálenost čtení 0 až 5 cm 

Karta – rychlost čtení ＜ 1 sek 

Doba rozpoznání tváře ＜ 0.2 sek/ osoba 

Rozsah detekce tváře 0.5 až 1.8 m 
Další funkce 
Detekce falešné tváře Podporováno 
Zvukové upozornění Podporováno 
Ostatní 
Napájení 12 Vss/2 A 

Pracovní teplota okolí 
0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)  
Pro funkci měření teploty: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F) 
 

Pracovní vlhkost okolí 10 až 90% (bez-kondenzace) 
Instalační podmínky Vnitřní aplikace (bezvětrné podmínky)  

 
 

 



 

 

 Rozměry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


