
  

 

 
 

 

 

          

 

ОСОБЛИВОСТІ 

    

       

  - Виявлення носіння маски. 

       

  - Місцевий сигнал тривоги, якщо виявлена ненормальна температура. 

    

            

   

    

  - Док-станція для сторонніх платформ. 

  - Може записувати ідентифікаційну інформацію та інформацію про температуру для подальшого пошуку. 

 
 

       

AI Series︱MP-F501AI-8L

- Безконтактне високо-точне вимірювання температури тіла 35℃-42℃, ±0.3℃).

- 8-дюймовий FullHD LCD екран.

- Голосова трансляція повідомлень.

- Контроль доступу, сумісний із усіма видами систем контролю доступу.

- Максимальна ємність зберігання даних на SD-картці 128 Гб.

- Аналіз відвідуваності людей за певний поріод часу.

MP-F501AI-8L
2MP Термінал розпізнавання облич та Машина вимірювання температури тіла

- Розпізнавання облич відвідувачів, 50000 - доступна база даних осіб.



  

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

   

Модель №   

LCD 
 Дисплей    

 
Сенсор    
Температура   
Відстань виявлення   

   
Об'єктив      

      

   ≥120dB 

Співвідношення S/N  ≥46dB (AGC OFF) 

Режим експозиції 
         

   

Баланс білого  

  Підтримка 3DNR 

Режим дня та ночі  Фіксований колір 

 Зображення та стиснення 

Стиснення відео   H.265 Main Profile / H.264 High profile / M-JPEG   

  1920x1080@30fps 

 
  
  
  

     

Стиснення звуку   G711,,PCM 

Накладання символів  

 Штучний інтелект 

    

Швидкість розпізнавання  

Виявлення в реальному часі  

Виявлення масок  

   
Інтерфейс 
Живлення DC 12V 

Термінал може бути широко використаний на прохідних, в воротах громадського місця, 
перед  різними контрольованими входами або в районах з великим потоком людей, важким 
управлінням, для усунення ручної роботи, зниження ризику перехресного зараження людей під 
час особливого періоду. Пристрій допомагає проводити первинну аналітику подій і відвідувань. 

MP-F501AI-8L

8-дюймовий FullHD LCD-екран

Інфрачервоний тепловізор для визначення температури
Діапазон: 35℃-42℃ , Точність: ±0.3℃

Теплові параметри

Параметри відеозображення
Фокусна відстань 1,8 мм, Поле зору: 118 °

Мінім. освітленість
Динамічний діапазон

0.005Lux@F1.2 - Кольоровий режим 

Програмований режим (автоматичне налаштовання інтервалу затвора),
ручний режим затвора (1/5 - 1/20 000s). Підтримка повільного затвора

Авто, в приміщенні, на відкритому повітрі, режим натрієвої лампи, ручний 

Підримка потоків
Основний потік: 1920x1080,1280x960,1280x720,720x576;
Під-потік:640x480,352x288,320x240,176x144;
MJPEG:1920x1080,1280x720, відключений.

Вихідна швидкість передачі бітів

Максимальна роздільна здатність 

( CBR or VBR), Bitstream setting range: 32Kbps~10Mbps

Підтримка назви каналу, накладення дати та часу, регульована позиція накладки

50,000 осіб

Аналіз температура тіла

≤300 ms

AI Series︱MP-F501AI-8L

0.4 м - 0.7 м

Цифровий шумоподавлювач

База даних облич

Підтримує
Підтримує
Підтримує



  

 

 

Мережа Інтерфейс 1ch 10/100BaseT Ethernet RJ45 

 1ch вихідний інтерфейс Wiegand 
Вимикач  1ch релейний вихід 

SD карта   
Мікрофон  Вбудований 

Аудіо     

 Фізичні характеристики 

Робоча температура  -10°C ~50°C 
Робоча вологість  0%-90% RH 
Потужність споживання  5W 
Розмір   

 Вага   ＜1кг. 

AI Series︱MP-F501AI-8L

До 128 GB

Weigand

Аудіо-вихід на два вбудовані динаміки, високоякісний звук. 

215x125x20 mm




