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FACE

SY FACe F910
מסוף נוסף מסדרת מסופי זיהוי פנים המתקדמים של חברת סינאל. 

סינאל. חברת  של  דיווח  ממערכת  וכחלק  כניסה  ובקרת  לנוכחות  מתאים  המסוף 
למסוף יכולת עבודה עצמאי או כחלק מיחידה אחת לאחרת. אפשרות לצילום העובד 

TeMPLATeS ממערכת גדולה. אפשרות העברת בזמן הדיווח ושמירת התמונה.
  אמין    מהיר    מדויק    פשוט

אלגוריתם
לבצע  כדי  למחשב  נדרש  אינו  ומהיר,  מדויק  זיהוי   

עיבודים נוספים
הטכנולוגיה  הינה  פנים  זיהוי  טכנולוגיית   – הגייני   
עם  מגע  לשום  דורשת  שאינה  היחידה  הביומטרית 

המכשיר כדי לבצע זיהוי.
  האלגוריתם מתאים לכל סוגי הפנים. רק 0.0001% של 

האוכלוסייה לא יכול להשתמש בטכנולוגיה זו.
  זמן תגובה – פחות משניה

שיטות בקרה
מגוון רחב של שיטות עבודה ומענה מושלם לדרישות

  זיהוי פנים בלבד    קוד + זיהוי פנים    כרטיס קרבה + 
זיהוי פנים    כרטיס או זיהוי פנים    כרטיס בלבד

חיוויים
  התראות קוליות שמכוונות את המשתמש    מסך צבעוני 

שמנחה ומסייע למקם את הפנים באופן שניתן לזהות.

ייחודיות
גם  לזיהוי  משתנים    מתאים  תאורה  בתנאי  עובד   

בחשיכה, מותאם לסביבת עבודה בתוך מבנים

חיבורים
USB מאפשר עדכון באמצעות  

  IP/TCP בפרוטוקול eTHeRNeT תקשורת  
WIegAND אפשרות לחיבור כקורא לבקרים בשיטת  

  ממסר להפעלת דלת

קיבולת
  עד 2000 משתמשים )תווי פנים(    10,000 רשומות 

מורשים )כרטיסים(    שמירה עד 200,000 תנועות

תכונות F910 מאפיינים טכניים

מעבד ייחודי מהירות gHZ 1 מעבד 

כמות מורשים 
2000 משתמשים בזיהוי פנים, 10000 

כרטיס / קוד 

200,000 רשומות כמות תנועות 

Dual Sensor TM V3.1אלגוריתם זיהוי 

סנסור ייחודי כפול סנסור זיהוי 

זיהוי שגוי פחות מ0.001% טעות סטטיסטית 
דחייה שגויה פחות מ 1% 

KHZ 125, אופציה ל MIFARe טכנולוגיית כרטיסים 

שיטות זיהוי 
זיהוי פנים, קוד + פנים, כרטיס+ פנים, 

פנים או כרטיס, כרטיס בלבד 

פחות משנייה  מהירות זיהוי 

TCP/IP         USB Hostשיטות תקשורת 

התאמה לדיווחי 
נוכחות 

הפעלת פעמון / קודי דיווח שונים / 
שעון קיץ 

אפשרות לדחיפת נתונים ללא תשאולניהול נתונים 

4gB TF Card זיכרון הרחבה 

טמפר / דלת פתוחה / דחייה התראות 

בקרת כניסה 
ממסר / סנסור מצב דלת/ זמנים 

מורשים 

אפשרות הגדרה כמות הביטים ממשק ויגנד 

4*4 מטריצה  לוח מקשים

תצוגה 
 inch TFT Color Screen, 65,000 Bright 3.5

Color ,320*240 Resolution

12V DCמתח הספקה 

30cm-80cmמרחק זיהוי 

0°C-40°Cטווח טמפ' 

20% - 80%לחות 

213mm*147mm*94mmמידות 

Ce FCC Class A ROHS תקנים 


