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Rozpoznávání osob pomocí oblièeje

Jednoznaèná a spolehlivá identifikace 

Rychlé vyhodnocení do 1 sec

Ètení na vzdálenost až 0,8 m

Kombinace dalších metod  ID karta / PIN

Autonomní nebo integrované bezpeènostní øešení

Ovládání dveøí, turniketù nebo závor

Jednoduchá obsluha

Banky, finanèní instituce, datová centra, výrobní firmy

Zdravotnická zaøízení, výzkumné ústavy

Školy, školky, sociální zaøízení 

Obchodní, administrativní centra

Letištì, nádraží, stadiony, sportovištì

Kontrola vstupù a pohybu osob po areálech, evidence docházky

Zajištìní hygienického pøístupu na operaèní sály a èisté prostory

Zajištìní pøístupu povolaných osob do provozních prostorù a výtahù

Identifikace pøítomnosti dìtí nebo oprávnìnosti rodièù, pøíbuzných k vyzvednutí

Zabezpeèení neveøejných èástí, informace o pohybu nežádoucích osob

Recepce, kongresy, kasina, pravidelné návštìvy
Upozornìní personálu na stálé nebo VIP klienty

Hygienické øešení 

Není tøeba pøikládat prst na 
senzor

Spolehlivìjší ètení - prsty 
mohou být poškozené, 
špinavé

Výraznì levnìjší zaøízení

Uživatel se nemusí dívat do 
pøesného místa snímacího 
senzoru

Jednodušší obsluha

Výhody oproti 
RFID

Výhody oproti 
otisku prstu

Výhody oproti 
oèní duhovce

Nelze ztratit kartu

Nelze zamìnit kartu s jinou 
osobou

Žádné náklady s výrobou a 
distribucí karet

Volné ruce pøi prùchodu

www.aktion.eu



Technické parametry

Procesor

Kapacita 500 osob (možnost rozšíøení na 1 400)

Záznamová kapacita

TI DM CPU 600MHz

200 000 událostí, 70 000 fotografií 

Možnosti identifikace Oblièej / PIN a oblièej / Karta / Karta a oblièej

Ètecí vzdálenost 30 - 80 cm oblièej, max. 2 cm karta

Rychlost vyhodnocení Do 1 sec (500 osob)

Klávesnice 4x4 kapacitní dotyková

3,5” TFT barevný displej rozlišení 240 x 320 DPILCD

Rozhraní

Pracovní rozsah teplot 0-40°C

Rozmìry (š x v x h ) 200 x 115 x 95 mm

Ethernet 10/100Mbps, USB host, Wiegand 26bit/34bit

Hmotnost 0,5 kg

Krytí IP 54

Výstup 1x Relé NO/C/NC

Ethernet 
(TCP/IP)

Ethernet 
(TCP/IP)Správce systémuSprávce systému

Další lokality Další lokality

Dveøní zámek

Dveøní zámek

Nadøazený systém

Autonomní øešení Integrované øešení s ACS nebo EZS

EZS

SKV
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Pøehledné nastavení všech funkcí pomocí klávesnice a displeje 
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