
  
 

 
 
 
  

Akuvox E18C 

Giới thiệu chung 

 Phát hiện đeo khẩu trang 

 Phát hiện nhiệt độ cơ thể [chỉ hỗ trợ cho E18C(MD02)] 

Chức năng chống dịch 

 Chất liệu: Nhựa 

 Màn hình: 7 Inch IPS LCD, 1024x600 

 Camera: 2M pixels, WDR 

 Cổng Wiegand vào: 1 

 Cổng Wiegand ra: 1 

 Cổng RS485: 1 

 Đầu đọc thẻ từ: 13.56MHz,125kHz & NFC 

 Relay In / Out: 3 / 2 

 Khe cắm thẻ TF: 1 

Sự lựa chọn hoàn hảo cho Kiểm soát ra vào 

Akuvox’s E18C là một thiết bị thương mại an toàn và tiện lợi cho cả hệ thống liên lạc nội bộ và 

kiểm soát ra vào. Với thuật toán deep learing mới nhất và công nghệ camera kép nhận  diện 

thời gian thực, E18C có thể triển khai trong các lĩnh vực cho các ứng dụng cộng đồng và 

thương mại để kiểm soát ra vào thông minh.  

 Công nghệ nhận diện khuôn mặt trong môi trường ánh sáng có thể nhìn thấy;  

 Camera kép với thuật toán chống giả mạo với ảnh và video; 

 Lưu trữ đến 20,000 khuôn mặt & 20,000 thẻ khác nhau; 

 Thời gian nhận diện khuôn mặt dưới 0.2s/người dùng, tỉ lệ xác nhận khuôn mặt chính xác lớn hơn 99.5%; 

 Cho phép giao tiếp có âm thanh và video với điện thoại IP, phần mềm trên điện thoại di động;  

 Nhiều phương thức xác minh: khuôn mặt, mã PIN, thẻ NFC, bluetooth và mã QR; 

 Hoạt động độc lập; 

 Cấu hình thông qua trình duyệt web; 

Phần cứng 

 Cổng Ethernet: RJ45, 10/100Mbps 

 Bluetooth: Hỗ trợ 

 Nút Reset: 1 

 802.3af Power-over-Ethernet 

 Nguồn 12V DC (nếu không sử dụng PoE) 

 Đo nhiệt độ: Hỗ trợ 

 Lặp đặt: Treo tường 

 Tiêu chuần IP: IP65 

 Độ ẩm: 10~90%, không ngưng tụ 

 Nhiệt độ hoạt động: -20℃~+55℃ 

 Nhiệt độ bảo quản: -30℃~+60℃ 



 

Kích thước 

Akuvox E18C 

 Chế độ xác thực: khuôn mặt, mã PIN, NFC, thẻ RFID, 

BLE & mã QR 

 Tốc độ nhận diện: ＜200ms 

Xác thực 

Lưu trữ 

 Lưu trữ khuôn mặt: 20,000 

 Lưu trữ thẻ: 20,000 

 Nhật ký hoạt động: 50,000 
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Áp dụng 

Đo nhiệt độ 

 Chỉ hỗ trợ với mã E18C(MD02)  

 Khoảng cách: 0.3M ~ 1M 

 Độ chính xác: 0.1℃ 

 Độ lệch: ±0.3℃ 

 Dải nhiệt độ: 34℃ ~ 45℃ 


