
Terminal ProFace X-TD firmy ZKTeco służy do bezdotykowej, 
biometrycznej kontroli dostępu z pomiarem temperatury ciała oraz 
do detekcji maseczki. Urządzenie wyposażone jest w  8-calowy 
ekran dotykowy i posiada pojemność rekordów do 1 000 000. 
Rozwiązanie oferujemy w polskiej wersji językowej z możliwością 
integracji z UniKD.

Terminal pomiaru temperatury   
 ProFace X-TD



ProFace X [TD]

HIGIENA
Eliminuje ryzyko zakażenia - nie tylko ze względu na bezdotykową technologię rozpoznawania twarzy, 
lecz również dzięki nowym funkcjom, takim jak pomiar temperatury ciała oraz wykrywanie obecności 
maseczki.

BAZA TWARZY 
Produkt umożliwia zapisanie do 50.000 wzorów twarzy, przy szybkości rozpoznawania poniżej 0,3 
sekundy oraz jest wyposażony w doskonałe mechanizmy wykrywania oszustw.

ROZPOZNAWANIE DŁONI
Rozpoznawanie dłoni w trybie 3 w 1 (kształt dłoni, nadruk dłoni oraz żyły dłoni) odbywa się w czasie 0,35 
sekundy na dłoń. Uzyskane dane dłoni mogą zostać przyrównane do maksymalnie 5.000 zapamiętanych 
wzorów dłoni.

ANTI-SPOOFING
Dzięki zaawansowanemu algorytmowi bezpieczeństwa jakim jest anti-spoofing, urządzenie pozwala 
skutecznie chronić przed atakami przez wydruki (laserowe, kolorowe i czarno-białe zdjęcia), atakom 
wideo i atakom na maskę 3D.

POMIAR TEMPERATURY
Produkt umożliwia szybki i dokładny pomiar temperatury ciała oraz rozpoznawanie obecności maseczki 
na twarzy we wszystkich punktach dostępu chronionego, szczególnie w szpitalach, fabrykach, szkołach, 
budynkach komercyjnych, na lotniskach, dworcach i w innych miejscach publicznych. Wykrywanie 
temperatury ciała: odchylenie pomiarowe rzędu ±0,3°C - 0,5°C; odległość pomiarowa 30 - 50 cm

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Inteligentna i energooszczędna konstrukcja; pozwala na precyzyjną ocenę odległości (do 2,5 m) 
pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem przez detektor mikrofalowy.

KAMERA 2 MPX I 8 CALOWY EKRAN
Kamera CMOS z przetwornikiem światła 2MPX z funkcją WDR, która umożliwia rozpoznawanie twarzy 
w ekstremalnych warunkach oświetleniowych (0,5 luksa - 50 000 luksów). 8-calowy ekran dotykowy o 
natężeniu światła 400 lx, który zapewnia wysoką widoczność przy silnym i bezpośrednim oświetleniu.

KONTROLA TEMPERATURY

Szeroki zakres temperatur pracy (16°C ~ 32°C)
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Dane techniczne

Wydajność / Pojemność pamięci

• Twarze: 30.000 (1:N)  50.000 (opcjonalnie) 
• Dłoń: 5.000 (1:N)
• Użytkownicy: 50.000 
• Pojemność rekordów: 1.000.000 - 2.000.000 (opcjonalnie)
• Zdjęcia użytkowników: 30.000
• Zdjęcia zdarzeń: 10.000

Kompatybilność
• Skrzynka przekaźnikowa bezpieczeństwa
• Wiegand / RS485 / Czytnik Slave RS232 z FP / RFID / Kod kreskowy / Kod QR
• Oprogramowanie UniKD

Sprzęt

• Dwurdzeniowy dostosowany procesor sztucznej inteligencji o taktowaniu 900 MHz
• Pamięć RAM 512 MB / Pamięć Flash 8 GB
• Ośmiocalowy ekran dotykowy LCD IPS o wysokiej jasności (400 luksów)
• Kamera o rozdzielczości 2 Mpx z funkcją WDR, odpowiednia do 
  pomieszczeń słabo oświetlonych
• Dioda LED o regulowanej jasności
• Komunikaty głosowe w wysokiej jakości
• Mikrofon o wysokiej czułości
• Czujnik detekcji odległości
• Przycisk resetowania i wyłącznik antysabotażowy

Interfejs kontroli dostępu
• Wyjście przekaźnika zamka
• Wyjście alarmowe / Wejście pomocnicze
• Przycisk wyjścia / Czujnik drzwi

Funkcje specjalne
• Szybka weryfikacja twarzy w czasie 0,3 s
• Szyfrowanie komunikacji HTTPS (opcjonalne)
• Rejestracja zdarzeń

Funkcje standardowe:

• Poziomy dostępu, grupy, wakacje, DST
• Tryb przymusu (hasło)
• Zapobieganie przepuszczaniu dwóch osób jednocześnie
• Rejestracja zapytań, alarm sabotażowy, możliwość wybranej tapety i wygaszacza   
   ekranu

Środki ochronne

• Detekcja obecności maseczki
• Pomiar temperatury ciała
• Odległość pomiaru temperatury: 30 cm - 50 cm
• Dokładność pomiaru temperatury: ±0,3°C - 0,5°C
• Zakres pomiaru temperatury: 34°C ~ 45°C

Komunikacja

• TCP/IP
• Wejście/wyjście Wiegand
• Wi-Fi (opcjonalnie)
• RS485 / RS232

Dodatkowe informacje

• Algorytm twarzy: ZKLiveFace5.8
• Dłoń: Znikoma skala błędnych przepuszczeń ≤0.01%; błędnych odrzuceń ≤1%
• Temperatura pracy: 16°C - 32°C (60,8°F ~ 89,6°F)
• Wilgotność robocza: ≤93%
• Temperatura przechowywania: -40°C - 65°C (-40°F ~ 149°F)
• Wilgotność składowania: ≤93%
• Waga netto: 853 g
• Wymiary (wys. x dł. x głęb.): 227 x 143 x 26,1 mm

Zasilanie
Napięcie robocze: 12V DC
Pobór prądu: < 2.000 mA



UNICARD SA od prawie trzydziestu lat jest liderem na rynku 

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń 
rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione 
osoby. Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje 
swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. 
Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest 
gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych osób. 

Systemy Rejestracji Czasu Pracy firmy UNICARD SA mogą 
składać się z wielu punktów rejestracji, umieszczonych  
w różnych miejscach, zawierać dodatkowe urządzenia 
oraz współpracować  z innymi systemami.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU RCP TO:

∙ Rejestrator czasu pracy 
∙ Karty zbliżeniowe 
∙ Oprogramowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń 
 z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły  
karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują 
uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach 
lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli 
dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co 
ma szczególne znaczenie  w przypadku jej zgubienia lub 
kradzieży. 
Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, 
co pozwala na dostosowanie działania systemu do 
struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji 
pełnionych przez pracowników.

 
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU KD:

∙ Czytnik kontroli dostępu
∙ Sterownik
∙ Elektrozamek
∙ Kontaktron
∙ Karty zbliżeniowe
∙ Oprogramowanie

www.unicard.pl


