
Terminál nové generace na rozpoznávání obličeje

 Nový FaceStation je speciální terminál na  rozpoznání obličeje, který 
poskytuje dokonalé spojení pohodlí při identifi kaci s  vysokou bezpečností. Optimalizace supremy, která 
je proslulá svými biometrickými technologiemi v  kombinaci s  nejmodernějším hardware umožňuje 
FaceStation rychlé a  přesné řízení přístupu zabezpečení, jako žádný jiný produkt na  trhu. FaceStation 
přichází s širokou škálou vlastností a funkcí, které můžete posoudit pomocí intuitivního grafi ckého rozhraní 
s dotykovou obrazovkou. Přístroj má také integrovaný web-server pro snadnější ovládání zařízení a podpo-
ruje analogové i digitální video telefonní integrace.
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Vlastnosti
 Inteligentní technologie rozpoznání obličeje 
 Umožňuje rychlé a snadné rozpoznání s vyšší bezpečností

 Intuitivní dotykové ovládání
 4.3” palcová dotyková LCD s jednoduchým ovládáním

 Vestavěný webový server
 Předinstalovaný BioStar Lite-integrovaný webový server

 Extrémní výkon
 Výkonný duální procesor pokryje až 10.000 uživatelů

 Univerzální rozhraní
 PoE, WiFi, TCP/IP, RS485/232, Wiegand, relé

 Videotelefon
 IP video a audio rozhraní nebo analogový videotelefon

 Možnosti RF karet
 13,56MHz Mifare/DesFire
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FaceStation a jeho intuitivní dotyková obrazovka 

Nastavení systému

Specifi kace

CPU 1.1 GHz DSP, 667MHz RISC

Paměť 4GB fl ash, 512MB RAM

LCD 4.3´palcová WVGA dotyková obrazovka

Kamera Rozpoznávání obličejů, log tváří, videotelefon

Čtečka karet  13.56MHz Mifare/DesFire

Kapacita vzorů 10,000 (1:1), 1,000 (1:N)

Max. počet uživatelů 10.000

Paměť záznamů 1,000,000 / 10,000 obrázků

PoE Ano

Síťové rozhraní Wifi  LAN (nastavitelný), TCP/IP, Wiegand 2ch  

 RS485, RS232, 4xTTL I/O, 2x relé USB 

 (Host & Slave)

Tamper Switch

Zvuk 16 bitový Hi-Fi hlasová a zvuková indikace

Provozní teplota -20°C až 50°C

Provozní napětí 12 vDC

Rozměry 132 x 165 x 60 (V x Š x H)

Certifi káty CE, FCC, KCC, RoHS

Vlastnosti
- Externí relé Secure I/O je přídavná jednotka pro bezpečnější 

 ovládání dveří s rozšířením vstupů a výstupů

- Šifrovaná komunikace se čtečkou pro zvýšenou bezpečnost

  16MHz 8bitový procesor
   4 digitální vstupy a 2 výstupy relé
   Bezpečnostní kontrola dveří
   Rozměry: 
   143 x 82 x 35 mm (Š x V x H)


