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ProFace x เปนรุนอัพเกรดเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ ProFace X ซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับ
สถานการณทุกชนิดโดยใชซีพียู AI ลาสุดที่ปรับแตงโดย zkteco ซึ่งไดรับมอบหมายใหทำงานอัลกอริธึมจด
จำใบหนา AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

อัลกอริธึมการจดจำใบหนา AI การเรียนรูอยางล้ำลึกลาสุดความสามารถในการจดจำใบหนา ProFace X 
ไดมาถึงระดับสูงสุดของอุตสาหกรรม รองรับเทมเพลตใบหนาสูงสุด 30,000 ใบหนา ความเร็วในจดจำใบ
หนานอยกวา 0.3 วินาที ปองกันการปลอมแปลงภาพปองกันการถายภาพและวิดีโอ

Proface x ยังติดตั้งเซ็นเซอร CMOS ซึ่งชวยใหเครื่องรับรูใบหนาภายใตสภาวะที่มืดมาก (0.5 ลักซ) และ
ระหวางผูใชและอุปกรณอยางแมนยำ 

Proface x มาพรอมกับการออกแบบที่แข็งแกรงที่สามารถทำงานในสภาพอากาศตั้งแต -30 ํ C ไป
จนถึงรอน (60 ํ C) ip67 กันน้ำและการปองกัน IK04 srandard ยังเพิ่มความทนทานตั้งติดกลางแจง

เทอรมินัลจดจำใบหนาที่แข็งแกรงพรอมความจุขนาดใหญพิเศษ
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ความจุ
ใบหนา  30,000 (1:N) / 50,000 (อัพเดตเสริม)
ผูใช /การด                       
รายการบันทึก
รูปภาพผูใช
รูปภาพเหตุการณ

                         
                       

ซอฟตแวร

ฮารดแวร
ซีพียู AI แบบ Dual Core ที่กำหนดเอง 900MHz 

ZKBioSecurity 3.0 (Access) กลองรีเลยนิรภัย

เครื่องอาน Wiegand / RS485 พรอม RFID
เครื่องอาน RS232 พรอม FP / RFID / บารโคด /
คิวอารโคด

แรม 512เมกะไบต / แฟลช 8จิกะไบต 
   

อินเตอรเฟซการควบคุม
ชุดรีเลยเอาตพุต / อลามเอาตพุต
อินพุตเสริม / ปุมกดออก
เซ็นเซอรประตู

ฟงกชั่นพิเศษ
IP67 & IK04
ความเร็วในการจดจำใบหนา 0.3วินาที
Live Face detection
การส่ือสาร Https เขารหัส(อัพเดตเสริม)
รูปภาพเหตุการณ

ฟงกชั่นมาตรฐาน
ระดับการควบคุม, กลุม, วันหยุด, DST,  
กำหนดกระดิ่ง, โหมดการเตือน (รหัสผาน), 
ปองกันการติดตาม, บันทึกแบบสอบถาม,
วอลเปเปอรและสกรีนเซฟเวอรท่ีกำหนดเอง,  

  

การสื่อสาร
TCP/IP

วีแกนขาเขา /ขาออก
Wi-Fi (อัพเดตเสริม)

RS485 / RS232

ขอมูลเพิ่มเติม

อัลกอริทึมใบหนา : ZKLiveFace5.8
ทำงานในอุณหภูมิ : -30°C ~ 60°C, (-22°F~ 140°F)
ทำงานในความชื้น : ≤93%

 น้ำหนักสุทธิ : 853กิโลกรัม
ขนาด (H*L*D) : 227*143*26มม

แรงดันไฟ DC12V

(    : )

30,000
1,000,000
30,000
20,000

หนาจอสัมผัสขนาด 8นิ้ว สัมผัสแสง (400lux) 
หัวอาน EM125KHz / หัวอาน MF13.56MHz

กลอง 2 ลานพิกเซลพรอมระบบ WDR 
ปรับความสวางขอ LED
เสียง Hi-Fi
Receiver sensitivity Microphone 
เซ็นเซอรตรวจจับระยะบุคคล
ปุมรีเซ็ตและสวิตชปองกันงัดแงะ

(อัพเดตเพิ่ม) 
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ขนาด (มม)

รายละเอียด GL คุณสมบัติพิเศษ

องคประกอบ

คุณสมบัติ
•  เทมเพลตใบหนา 1: N - 30,000 ใบหนา หรือ เทมเพลตใบหนา 1: N - 50,000 ใบหนา (อัพเดตเสริม)

•  การจดจำใบหนาอยางรวดเร็วภายใน 0.3 วินาที

•  อัลกอริธึมตอการปลอมแปลงจากการพิมพ (เลเซอร, สีและภาพถาย B / W), การปองกันวิดีโอและการโจมตีดวยหนากาก 3 มิติ

•  การออกแบบการประหยัดพลังงานอัจฉริยะ ระยะทางอยางแมนยำ (2.5เมตร) 

•  ฟงกชั่นเสริม: ID หรือโมดูลการด MF

•  •กลองเซ็นเซอร CMOS 2MP พรอมฟงกช่ัน WDR ซ่ึงทำใหเคร่ืองสามารถจดจำใบหนาได

•  เสริมแสงท่ีมีความสวางท่ีปรับได

•  หนาจอสัมผัสขนาด 8” พรอม 400 ลักซ

•  วิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย: TCP / IP, RS485, RS232, (Wi-Fi อัพเดตเสริม)

•  มาตรฐาน IP67 กันน้ำและกันฝุนและมาตรฐานการปองกัน IK04

•  ชวงกวางของอุณหภูมิในการทำงาน -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)


