
 

 

 

 

 

 

Akuvox A05S 

 Phát hiện khẩu trang 

 Phát hiện nhiệt độ cơ thể 

[Chỉ hỗ trợ trên model A05S(MD02)t] 

Chức năng phòng chống dịch 

Sự lựa chọn hoàn hảo cho Kiểm soát truy cập 

Akuvox’s A05S là một thiết bị thương mại an toàn và tiện lợi để kiểm soát ra vào. Với thuật toán 

mới nhất và công nghệ phát hiện trực tiếp camera hồng ngoại kép, A05S có thể được triển khai 

cho các ứng dụng cư dân và thương mại, để thực hiện kiểm soát truy cập thông minh 

 Nhận dạng khuôn mặt trong môi trường áng sáng có thể nhìn thấy;  

 Đảm bảo an toàn tốt hơn với xác thực sinh trắc học không chạm, phát hiện nhiệt độ và khẩu trang; 

 Thuật toán chống giả mạo chống lại cuộc tấn công ảnh và video 

 Dung lượng khuôn mặt 20.000 & dung lượng thẻ 20.000 

 Thời lượng nhận dạng khuôn mặt dưới 0,2 giây / người dùng, tỷ lệ chính xác nhận dạng khuôn mặt lớn hơn 

99,7%; 

 Nhiều phương thức xác minh bao gồm: khuôn mặt, thẻ và mã QR, có thể hoạt động độc lập; 

 Configuration via web browser; 

Phần cứng 
 Cổng Ethernet: RJ45, 10/100Mbps 

 802.3af Power-over-Ethernet 

 Nguồn DC 12V nếu không sử dụng PoE 

 Đo nhiệt độ: Hỗ trợ 

 Lắp đặt: Treo tường 

 Tiêu chuẩn IP: IP65 

 Độ ẩm: 10~90%, không ngưng tụ 

 Nhiệt độ hoạt động: -20℃~+60℃ 

 

 Chất liệu: nhựa 

 Hiển thị: Màn hình LCD 5 Inch IPS,  

 Độ phân giải 1280x720 

 Camera: 2M pixels, WDR 

 Cổng Wiegand: Hỗ trợ 

 Cổng RS485: Hỗ trợ 

 Đầu đọc thẻ từ: 13.56MHz, NFC 

 Relay In / Out: 1 / 1 

 

Giới thiệu chung 



  

Dimensions 

Akuvox A05S 

 Chế độ xác thực: Face, NFC, Card, QR code 

 Tốc độ xác thực: ＜200ms 

Xác thực 

Dung lượng lưu trữ 

 Lưu trữ khuôn mặt: 20,000 

 Lưu trữ thẻ: 20,000 

 Nhật kí hoạt động: 50,000 
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Application 

Đo nhiệt độ 

 Chỉ hỗ trợ với model A05S(MD02) 

 Khoảng cách: 0.3M ~ 1M 

 Độ chính xác: 0.1℃ 

 Độ lệch: ±0.3℃ 

 Dải nhiệt độ: 34℃ ~ 45℃ 


