
 

 
 

DS-K1TA70MI-T 
Terminal do rozpoznawania twarzy z pomiarem temperatury ciała 

 
 
 
 

 
Terminal DS-K1TA70MI-T to urządzenie kontroli dostępu z funkcją 

rozpoznawania twarzy i pomiar temperatury. Urządzenie umożliwia 

szybki pomiar temperatury i zarazem bezpieczną weryfikację osób. Jest 

w stanie wychwycić osoby z podwyższą temperaturą ciała. Terminal 

może być zastosowany w urzędach, galeriach handlowych, 

przychodniach, szkołach, uczelniach czy innych miejscach 

 

 
 

 Przetwornik niechłodzony Vanadium Oxide  

 

 Zakres pomiaru temperatury: 30 °C do 45 °C (86 °F to 113 °F), rozdzielczość temperaturowa: 0.1 ° C, dokładność: ± 0.5 °C 

 Odległość rozpoznania twarzy: 0.3 do 1.8 m  

 Tryb szybkiego pomiaru temperatury: Wykrywanie twarzy i pomiar temperatury bez trybu uwierzytelniani 

 Tryby uwierzytelniania:  zbliżenia karty i pomiaru temperatury; rozpoznania twarzy i pomiaru temperatury lub zbliżenia 

karty, rozpoznania twarzy oraz pomiaru temperatury itp. 

 Detekcja osób bez maski: Jeżeli rozpoznana twarz z baz danych nie posiada maseczki ochronnej, wówczas terminal 
wyemituje komunikat głosowy o założeniu maseczki. Uwierzytelnianie zakończy się powodzeniem 

 Detekcja osób bez maski: Jeżeli rozpoznana twarz z baz danych nie posiada maseczki ochronnej, wówczas terminal 

wyemituje komunikat głosowy o założeniu maseczki. Uwierzytelnianie zakończy się niepowodzeniem 

 Wyzwolenie komunikatu audio o podwyższonej temperaturze 

 Konfigurowalny przekaźnik drzwi (NO/NC) 

 Przesyła informacje online & offline do oprogramowania klienckiego za pośrednictwem komunikacji TCP/IP 

 Rozpoznawanie twarzy ＜ 0.2 s/na osobę; skuteczność 

rozpoznawania twarzy ≥ 99% 

 

 Pamięć 6000 twarzy, 6000 kart, oraz 100,000 zdarzeń  

 Sugerowana wysokość montaży pomiędzy  1.4 m, a 1.9 m  

 Wspiera 6 statusów rejestracji czasu pracy: wejście, wyjście, wyjście na przerwę, powrót z przerwy, początek 

nadgodzin, koniec nadgodzin 

 Watchdog design i funkcja sabotażu  

 Komunikat audio  

 NTP, manualna synchronizacja czasu, automatyczna synchronizacja  

 Możliwość połączenia z zewnętrznym kontrolerem dostępu lub czytnikiem kart Wiegand poprzez protokół Wiegand 

 Możliwość połączenia ze przekaźnikiem drzwi przez protokół RS-485 



 Specyfikacja 

 
 
 

 
 Import & eksport danych do urządzenia z oprogramowania klienckiego 

 * Produkty do rozpoznawania biometrycznego nie są w 100% wiarygodnym zabezpieczeniem. Jeśli potrzebujesz 

wyższego poziomu bezpieczeństwa, użyj wielu trybów uwierzytelniania. 

 *Terminal przy pierwszym uruchomieniu dostosowuje się do tła cieplnego otoczenia - kalibracja ta trwa 90 min. - 

przez ten czas system nie powinien dokonywać pomiarów 

 
 

 
Pomiar temperatury 
Zakres temperatury 30 °C do 45 °C (86 °F do 113 °F) 
Przetwornik Vanadium Oxide niechłodzony 
Rozdzielczość 120 × 160 
Klatki na sekundę 25 fps 
Rozdzielczość temperaturowa 0.1 °C 
Dokładność pomiaru ± 0.5 °C, bez kalibracji black body  
Odległość rozpoznania twarzy 0.3 do 1.8 m 

Wyświetlacz 
Rozmiar 7‘’ 
Rodzaj Ekran dotykowy 

Kamera 
Rozdzielczość 2 MP 
Obiektyw Dual-lens 

Sieć 
Sieć przewodowa Tak, 10/100/1000 Mbps self-adaptive 
Interfejs 
Interfejs sieciowy 1 
RS-485 1 
Wiegand 1 
Wyjście zamka 1 
Przycisk wyjścia 1 
Wejście kontaktronu 1 
IO wejście 2 
IO wyjście 1 
Sabotaż 1 
Pojemność 
Ilość kart 6000 
Ilość twarzy 6000 
Ilość zdarzeń 100,000 
Autoryzacja 
Typ karty Mifare 1  
Odległość odczytu karty 0 do 5 cm 

Czas trwania odczytu ＜ 1 s 

Czas rozpoznania twarzy ＜ 0.2 s na osobę 

Odległość rozpoznania twarzy 0.3 do 1.8 m 
Funkcje 
Wykrywanie cech życia Tak 
Podgląd na żywo Tak 
Komunikat audio Tak 

Inne 
Zasilanie 12 VDC/2 A 

 

Temperatura pracy 
0 °C do 50 °C (32 °F - 122 °F) 
Do pomiaru temperatury: 10 °C do 35 °C (50 °F - 95 °F) 

Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji) 
Zastosowanie Wewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach bezwietrznych 
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