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OET-213H-BTS1 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

 Υποστήριξη ανίχνευσης θερμοκρασίας καρπού χωρίς επαφή 

 Προειδοποίηση υποστήριξης για άτομα με αντικανονική θερμοκρασία σώματος  

 Υποστήριξη λειτουργίας συμβατή με GDPR με λειτουργία απενεργοποιημένης αναγνώρισης προσώπου 

 Ενσωματωμένος επεξεργαστής βαθιάς μάθησης, υποστηρίζει τοπική αναγνώριση εκτός σύνδεσης, 
χωρητικότητα 10.000 προσώπων, λίστα επιτρεπόμενων προσώπων, χρόνος αναγνώρισης 0,2 δευτερόλεπτα 

 Ευρυγώνια κάμερα WDR, χαμηλού φωτισμού 2MP (1080P) και φακός μεγάλου διαφράγματος F1.6 για λήψη 
υψηλής ποιότητας εικόνας με διάφορες σύνθετες σκηνές φωτισμού 

 Υποστήριξη ανίχνευσης anti-spoofing με βάση τον αλγόριθμο βαθιάς μάθησης, αποτελεσματικό κατά της 
ψεύτικης απάτης εικόνων και βίντεο 

 Υποστήριξη μέτρησης έκθεσης προσώπου και μέτρησης ανθρώπου για γρήγορη προσαρμογή στο φως 
περιβάλλοντος 

Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης για αναγνώριση προσώπου μεταξύ 0,8m και 2,2m 

 Απόσταση αναγνώρισης προσώπου: 0,2m έως 2,9m 

 Υποστήριξη προσθήκης έως και 6 εικόνων ενός ατόμου στη βασική βιβλιοθήκη αναγνώρισης προσώπου  

 Υποστήριξη λήψης βίντεο, υποστήριξη πρωτοκόλλου ONVIF 

 Υποστήριξη ελέγχου ταυτότητας προσώπου, κάρτας, κωδικού πρόσβασης και κωδικού QR για έλεγχο του 
ανοίγματος της πόρτας 

 Αμφίδρομος ήχος με παρακολούθηση εσωτερικού χώρου 

 Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης 4 GB EMMC, σταθερός και αξιόπιστος, χωρητικότητα έως και 30.000 
συμβάντων (με εικόνες) 

 Υποστηρίζει προστασία από παραβίαση 

Τερματικό ελέγχου πρόσβασης 
αναγνώρισης προσώπου  
Ηλεκτρονική μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το τερματικό ελέγχου προσπέλασης αναγνώρισης προσώπου OET-213H-BTS1 ψηφιακής μέτρησης θερμοκρασίας 

είναι ένα είδος αυτόνομης συσκευής ελέγχου πρόσβασης με ακριβή ποσοστό αναγνώρισης, μεγάλη χωρητικότητα 

αποθήκευσης και γρήγορη αναγνώριση, η οποία ενσωματώνει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου της UNV και 

τεχνολογία ανίχνευσης θερμοκρασίας χωρίς να απαιτείται επαφή. Η ψηφιακή μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας 

υποστηρίζει γρήγορη ανίχνευση θερμοκρασίας σώματος, επομένως, το προϊόν μπορεί να επιτύχει ταυτόχρονα,  

ανίχνευση προσώπου και θερμοκρασίας και προειδοποιεί για άτομα με αντικανονική θερμοκρασία σώματος.  

Μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως σε πολυσύχναστα μέρη, όπως κοινότητες, σχολεία, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία και 

άλλους σημαντικούς τομείς. 

Σημαντική σημείωση για τη συμμόρφωση του GDPR: Όταν εγκαθίσταται σε δημόσιο χώρο, όπου δεν είναι δυνατή 

η επίτευξη άδειας διαχείρισης δεδομένων από όλους τους συμμετέχοντες, το τερματικό μπορεί να λειτουργήσει με 

λειτουργία μη αναγνώρισης προσώπων. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μοντέλο OET-213H-BTS1 

Λειτουργικό σύστημα Ενσωματωμένο Linux  

Ποσοστό ακρίβειας αναγνώρισης προσώπου  >99% 

Χρόνος αναγνώρισης προσώπου 200ms 

Χωρητικότητα προσώπου 10,000 

Χωρητικότητα κάρτας 100,000 

Χωρητικότητα αποθήκευσης 4GB 

Χωρητικότητα συμβάντων 30,000 (εικόνες) 

Εύρος μέτρησης  30°C - 45°C 

Ακρίβεια μέτρησης 0.1°C 

Απόκλιση μέτρησης < ±0.5°C 

Απόσταση μέτρησης  1cm - 2,5cm απόσταση καρπού από τον αισθητήρα  

Κάρτα λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας 
Λίστα επιτρεπόμενων προσώπων: (1: N), Card: (1:N) 

Θερμοκρασία προσώπου + σώματος  

Μέθοδος ανοίγματος πόρτας Πρόσωπο, κωδικός πρόσβασης, κωδικός QR, κάρτα  

Τρόπος επικοινωνίας Προσαρμοσμένη θύρα δικτύου 10 / 100Mbps  

Τύπος κάρτας Mifare 

Διαχείριση χρηστών Υποστήριξη προσθήκης, διαγραφής, ενημέρωσης χρηστών  

Διαχείριση αρχείων Υποστήριξη τοπικής εγγραφής και μεταφόρτωσης σε πραγματικό χρόνο  

Θύρες 

LAN x 1, Είσοδος Wiegand x 1, Έξοδος Wiegand x 1, RS485 x 1,  
Είσοδος συναγερμού x 2, Έξοδος συναγερμού x 1, USB2.0 x 1, 

Κλείδωμα x 1, Επαφή πόρτας x 1, Κουμπί εξόδου x 1  

Οθόνη Οθόνη αφής, Μέγεθος: 7’’, Ανάλυση: 600 × 1024  

Κάμερα Διπλός φακός, 2MP, 1080P  

Γενικά 

Τροφοδοσία DC 12V ±25% 

Περιβάλλον Λειτουργίας / Βαθμός Προστασίας 
Για τερματικό: -20 ° C - + 65 ° C, Σχετικά υγρασία <95% 

Για μονάδα θερμοκρασίας σώματος: + 10 ° C - + 30 ° C  

Διαστάσεις (mm) / Βάρος Τερματικό: 134.0mm x 33.0mm x 305.0mm (χωρίς αισθητήρα θερμοκρασίας)  

Εφαρμογή Εσωτερικό χώρο, ΙΡ54 

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

www.noratek.gr NORATEK | Face Recognition Access Control Terminal with Digital Temperature Measurement Module  

Face Recognition Access Control Terminal  OET-213H-BTS1 
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