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Especificações técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

· LCD de 7 polegadas, tela sensível ao toque, resolução 1024 (H) × 600 (V). 

· Imagens de rosto humano, impressões digitais, cartões e senhas podem ser 
gravados no acesso de reconhecimento facial de forma independente. 

 

Parâmetros do sistema 
Interface de usuário Tela sensível ao toque de 7 polegadas 

Métodos de comunicação TCP/IP, Wi-Fi 

Tela de Cristal Líquido 7 polegadas, 350 cd/m² 

Resolução da tela 1024 (H) × 600 (V) 

Lentes Lente dupla de 2 MP 

WDR Compatível 

Compensação de luz Luz branca ajustável 

Porta 
Porta RS-485 1 

Entrada de alarme 2 

Saída de alarme 2 

Controle de bloqueio 1 conjunto 

Contato de porta 1 conjunto 

Botão de saída 1 

Interruptor 
antissabotagem 1 conjunto 

Interface de rede 1 RJ-45 (10/100M) 

 

· Permite desbloqueio por meio do rosto, cartão (cartões de identificação / 
IC), senha e suas combinações e permite desbloqueio em determinados 
períodos. 

· Com caixa de detecção facial; o maior rosto entre os que aparecem ao 
mesmo tempo é reconhecido primeiro; o tamanho máximo do rosto pode 
ser configurado na internet. 

· A distância de reconhecimento facial é de 0,3 m – 2 m, a faixa de altura de 
pessoas é de 1,1 m – 2,4 m. 

· Precisão em verificação facial > 99%; velocidade de comparação facial ≤ 
0,5 s por pessoa; taxa de falso reconhecimento < 0,1%. 

· As faces do perfil podem ser reconhecidas; o ângulo de reconhecimento 
facial pode ser ajustado, o intervalo é de 0 ° a 90 °. 

· Permite 30.000 usuários, 30.000 cartões, 30.000 senhas e 50 
administradores. 

· Permite detecção de vivacidade. 

· Apresenta alarme para coação, alarme para violação, alarme para 
invasões, alarme para tempo limite de contato da porta e alarme para 
tempo excedente de cartão ilegal. 

· Possui seis níveis de usuários: usuários gerais, usuários de patrulha, 
usuários da lista de proibições, usuários VIP, convidados e usuários com 
deficiência. 

· Os registros de presença podem ser carregados na plataforma de 
gerenciamento. 

 
Entrada para pen drive 1 

Protocolo Wiegand 26, 34, 66 

Parâmetros de alarme 
 

Alarme contra violação Compatível 

Alarme de ameaças Compatível 

Alarme do limite de 
tempo do sensor da porta Compatível 

Invasões ilegais Compatível 

Cartão ilegal que ultrapassa  
o alarme de tempo Compatível 

Parâmetros de usuário 
Parâmetros de usuário Compatível 

Cartão para coações (usuário) Compatível 

Cartão para patrulha (usuário) Compatível 

Cartão VIP (usuário) Compatível 

Cartão para convidados 
(usuário) Compatível 

Cartão para pessoas com 
deficiências (usuário) Compatível 

Configuração das listas 
de proibições e 
permissões 

Compatível 
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Modo de desbloqueio Reconhecimento facial, senha, impressão digital, 
cartão e suas combinações 

Tipo de leitor de cartões Modelo ASI7214Y: Cartão IC modelo ASI7214Y-D: 
Cartão de identificação 

Distância de leitura do 
cartão 1 cm – 5 cm 

Altura de pessoas 1,1 m – 2,4 m 

Configuração de 
reconhecimento facial Compatível 

Distância de 
reconhecimento facial 0,3 m – 2 m 

Taxa de precisão de 
reconhecimento facial >99% 

Velocidade de 
reconhecimento facial ≤ 0,5 s / rosto 

Quantidade de imagens 
faciais 10.000 

Quantidade de 
impressões digitais 5.000 

Cartão de ameaça Compatível 

Senha para coação Compatível 

Visualização de anúncios Anúncios podem ser exibidos 

Atualização de rede Atualização on-line 

Protocolo OSDP Compatível 

Lista de períodos 128 

Período de feriado 128 

Leitor de cartões 
externo 1 conjunto Wiegand e 1 conjunto RS-485 

Monitoramento em 
tempo real Compatível 

Verificação remota Compatível 

Verificação múltipla Compatível 

Antirretorno Compatível 

Primeiramente o 
desbloqueio do cartão Compatível 

Vinculação de alarme Compatível 

Configuração de 
parâmetros do sistema Compatível 

Potência nominal 12 V CC incluído 

Corrente nominal 2A 

Parâmetro normal 

Métodos de instalação Montagem suspensa 

Dimensões 283 mm × 130 mm × 35 mm 

Temperatura de 
funcionamento -10°C a + 55°C (+14°F a +131°F) 

Umidade de 
funcionamento 5% UR – -95% UR 

Pressão atmosférica 86 kPa – 106 kPa 

Consumo de energia 15 W 

Peso Total 1,5 kg 

Requisitos ambientais Ambientes internos 

 

Informações sobre pedidos 

Tipo Nº de peça Descrição 

Cartão IC 
facial 

DHI-ASI7214Y 
Controle de acessos por reconhecimento 
facial e terminal de comparecimento na 
hora 

Cartão ID 
facial 

DHI-ASI7214Y-D 
Controle de acessos por reconhecimento 
facial e terminal de comparecimento na 
hora 

Suporte DH930E1 
Suporte para montar o leitor na parte superior 
das superfícies 

 
Dimensões em mm 

 

 
 
 

Aplicação 
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