
ProFace X TD 
Zaawansowany terminal rozpoznawania twarzy oraz pomiaru temperatury ciała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProFace X [TD] został zaprojektowany tak aby realizować różne scenariusze 

ochrony obiektu przed wejściem osób nieupoważnionych czy z gorączką. 

Terminal wyposażony jest w wydajny procesor CPU ZKTeco, który wspiera 

złożone algorytmy identyfikacji twarzy oraz dłoni.  Urządzenie te oferuje nie 

tylko dużą szybkość identyfikacji ale również pozwala na zapisanie w swojej 

pamięci tysięcy wzorów biometrycznych. 

Proface X [TD] jest terminalem, który pomaga utrzymać higienę w obiekcie 

dzięki bezdotykowej identyfikacji osób wchodzących, pomiaru ich 

temperatury i wykrywaniu osób z gorączką czy wreszcie wykrywaniu osób 

które chcą wejść do obiektu bez maseczki. 

W tym niewielkim terminal można zapisać ponad 30 000 twarzy 

użytkowników. Prędkość identyfikacji wynosi poniżej 0,3 s.  Terminal jest 

także wyposażony w zaawansowany algorytm anty-spoofingowy, który 

chroni go przed atakiem polegającym na prezentacji zdjęcia czy wideo w celu 

symulacji prawdziwej osoby, która mogłaby stać przed urządzeniem 

Identyfikacja dłoni to trzy systemy w jednym (kształt dłoni, linie papilarne 

oraz układ żył). Cały proces odbywa się w czasie poniżej 0,35 sekundy. 

Uzyskane dane mogą być porównane z aż 5000 szablonów dłoni. 
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Kluczowe funkcjonalności  ProFace X TD: 

    8” Ekran dotykowy 

Prosty w obsłudze ekran dotykowy z niestandardowymi opcjami 
zapisu zrzutów ekranu 

 

 Bezdotykowe uwierzytelnianie biometryczne 

 
Lepsze utrzymanie higieny dzięki bezdotykowemu uwierzytelnianiu 
biometrycznemu, wykrywaniu temperatury skóry oraz wykrywaniu 
nałożenia maski 

 
   Algorytm anty-spoofingowy 

 
Algorytm anty-spoofingowy to ochrona przeciwko atakowi z 
wykorzystaniem wydruków (laserowe, kolorowe i czarno-białe 
zdjęcia) czy przez wykorzystanie wideo 

 

    Wieloetapowe metody weryfikacji 

Twarz / Dłoń / Hasło / Założenie maski / Wykrywanie gorączki 

   Zgodne z  ACT Enterprise/ ACT365 
 

Urządzenie Proface X TD jest zgodne z ACT Enterprise oraz ACT365 
dzięki interfejsowi Wiegand. Wymagany jest odpowiedni format 
danych (patrz obok) 

 

    Wsparcie wielu użytkowników 
 

ProFace X TD może przechowywać do 30000 szablonów twarzy 
oraz ponad 5000 szablonów dłoni 

 

 
Identyfikacja twarzy gdy jest ona w masce może ulec spowolnieniu oraz 
może się zdarzyć że ta identyfikacja będzie mniej dokładna . W takim 
przypadku gdy na twarz jest założona maseczka rekomendowane jest użycie 
identyfikacji dłoni. 

 
Pomiar temperatury ciała jest tylko dla celów weryfikacyjnych i nie może 
być stosowany do pomiarów medycznych. 

Additional Information : 

 

Wymagania techniczne: 

• Aby urządzenie pracowało 
z ACT Enterprise/ ACT365 
wymagany jest format z 
wyjściem 34 bit Wiegand  

• Rejestracja użytkowników 
bezpośrednio w terminalu 
Proface X TD 

Wymagany jest dla 

ACT Enterprise pro 

następujący format 

danych: 

 

• Całkowita długość: 34 
• Kod obiektu: 0 do 0 
• Numery kart : 2 do 32 
• Numer wydania: 0 to 0 
• Bez odwracania bitów 

ACT365 wymagany jest 

format danych: 

• Całkowita ilość bitów: 34 
• Numer karty 2->33 

• Brak bitów parzystości 
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Waga 0.74 kg 

Pobór prądu <2,000 mA 

Wiegand Wejście i wyjście 

Ilość transakcji 1000000 

Ilość szablonów dłoni 5000 
Templates 

Alarm na sabotaż TAK 

Zakres dystansu pomiaru 
temperatury skóry 
Distance: 

30 ~ 50cm 

Zakres mierzalny 
temperatury skóry 

Range 

34 ~ 45°C 

Czas identyfikacji 
twarzy/dłoni 

Speed: 

≤1s 

±0.3°C 
Dokładność pomiaru 
temperatury skóry 

8” dotykowy Wyświetlacz 

ZKFace V5.8 i ZKPalm V12.0 Algorytmy identyfikacji Version 

30000 
Templates 

Ilość szablonów twarzy 

10,000 Ilość zdarzeń 

Wiegand wejście/wyjście, TCP/IP, 
RS485 

Komunikacja 

227 x 143 x 26.1mm 
 

Wymiary 

10 ~ 90% Dopuszczalna wilgotność 

Tylko montaż wewnątrz budynku 
mounting 

Środowisko pracy 

-30 ~ 60°C Temperatura pracy 

3A/12V DC Zasilacz w zestawie 

N54504-Z151-A100 
 

Numer materiałowy 
Number 

 

Dane techniczne 

Kamera 2MP WDR, możliwe słabe oświetlenie 

0.3 - 3 metry 
Dystans identyfikacji 
twarzy/dłoni 
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Informacje do zamówienia: 
 

Produkt Numer materiałowy Opis Waga* 

ProFace X TD N54504-Z154-A100 Proface X (TD) Terminal identyfikacji osób 
oraz pomiaru temperatury skóry 

0.893kg 

 

 

 

 

 

Inne dostępne produkty 
 

Produkt Numer materiałowy Opis Waga* 

SpeedFace V5L TD N54504-Z156-A100 Speedface V5L TD Terminal identyfikacji osób 
oraz pomiaru temperatury skóry 

0.72kg 

 

 

*Waga całkowita wraz z akcesoriami oraz opakowaniem 
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