Artec

BROADWAY 3D BM

BROADWAY 3D BM
3D čtečka obličejů - sloup s monitorem
Objednací kód: 0408950030

Záruka: 1 rok

Popis
3D biometrie obličeje poskytuje jistotu, že na konkrétní místo přišla oprávněná osoba. Svou podstatou vylučuje možnost
půjčení přístupové karty jiné osobě nebo použití fotografie. Systém Broadway 3D je prvním na světě, který je schopen
provádět vizuální identifikaci osob stejným způsobem, jakým se poznávají skuteční lidé. Identifikace obličeje trvá pouhý
zlomek vteřiny. Člověk může jít nebo dokonce běžet a systém v mžiku rozpozná jeho identitu mezi desítkami, stovkami
nebo i tisíci registrovanými uživateli.

Technické parametry
Parametr

Hodnota

Doba rozpoznání

1s

Doba zadání

3s

Rychlost chůze

8 km/h

Velikost biometrické předlohy

4 kB

Operační systém

Linux
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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.
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Technické parametry
Parametr

Hodnota

FAR (False Acceptance Rate)

0,0001%

FRR (False Reject Rate)

0,1%

Rozhraní pro administraci

Webserver

Úhel záběru

32 °

Zdroj světla

Blesková žárovka (nejedná se o laser)

Pracovní vzdálenost

0,8 až 1,6 m

Napájecí napětí

230V AC

Teplota provozní

15 až 30 °C

Snímkování

15 sn./s

Doba expozice

0,2 ms

Další vlastnosti

Rozhraní Wiegand I/O, 2x relé

Šířka

450 mm

Výška

1623 mm

Hloubka

370 mm

Hmotnost

16 kg

Prodejce
ABBAS a.s.
Edisonova 5, 61200 Brno
Tel: +420 541 240 956, Fax: +420 541 240 955
abbas@abbas.cz
www.abbas.cz

Údaje jsou platné ke dni: 20. 5. 2019

2/2

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

