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อุปกรณต์รวจจบัใบหนา้และวัดอุณหภมูิ รุ่น ZFRT-FT9

ก้าวล ้าด้วยนวัตกรรมการตรวจจบัใบหน้าและรู้จ าใบหน้าท่ีมาพร้อมกับระบบตรวจวดั
อุณหภูมิร่างกายอัจฉรยิะผ่านเทคโนโลยีอัลกอรทิึมไบโอเมทรกิซ์ แล้วน ามาเปรยีบเทียบกบั
ฐานข้อมูลของใบหน้าในระบบ ช่วยให้การตรวจจบัและการอา่นใบหน้าของผู้ผ่านเข้า-ออก
อัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบเพื่อใช้ระบตัุวตน 
ยืนยันอตัลักษณ์บุคคลและก าหนดสิทธ์ิในการเข้า-ออก ให้กับบุคลากรภายในพื้นท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ จากเดิมใช้บัตรผ่าน ,Pin Code หรอื Fingerprint 
ความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ และมีความเส่ียงจากการสัมผัสหน้าจอ หรอืปุ่มต่างๆบน
ตัวเคร ื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 



โดดเด่นดว้ยความสามารถทีค่รบครัน
และการออกแบบที่ทนัสมยั

1. ตรวจจับใบหน้าและตรวจจับอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้อง    
สัมผัส ด้วยความแม่นย า รวดเร็ว และความเที่ยงตรงสูง

2. วัดอุณหภูมิร่างกายและแสดงผลแบบ Real-time
3. รองรับการลงทะเบียนใบหน้าสูงสุด 24,000 ใบหน้า  

และเก็บข้อมูลใบหน้าได้ถึง 160,000 ใบหน้า
4. ความเร็วในการตรวจจับใบหน้า เพียง  0.3 วนิาที 

ต่อจ านวนใบหน้า 
5. ช่วงในการวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่ท่ี 16-45 °C  

ความแม่นย า คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.3 ℃
6. มรีะบบแจ้งเตอืนเม่ืออุณหภูมิร่างกายสูงเกินค่าท่ีก าหนด
7. วเิคราะหจ์ากระยะไกล ตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิ

ร่างกายสามารถปรับได้  0.3-2.0 เมตร 
8. อัตราความแม่นย าในการตรวจจับใบหน้า 1:N  98.9 % 
9. ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า สามารถแยก ใบหน้าจรงิ 

ใบหน้าจากรูปภาพ หรอื ใบหน้าจากวดีีโอ ได้
10. ตรวจจับใบหน้าได้ในขณะสวมหน้ากากอนามัยทุกชนิด 

และตรวจจับใบหน้าได้ในเวลากลางคืน 
11. เทคโนโลยีกล้องท่ีสามารถ ป้องกัน Noise ลดสัญญาณ

รบกวน 3 มิติ  ระบบถ่ายภาพย้อนแสง และโหมดสมดุลสี   
ส าหรับพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

12. รองรับการตรวจจับใบหน้าและการแจ้งเตือนในกรณี
ไม่ใส่หน้ากากอนามัย 

13. กันน ้าและฝุ่น ค่าการป้องกันระดับ IP65
14. มาพร้อมหน้าจอขนาด 8 น้ิว



โครงสร้างการบรหิารการจดัการ Face Architecture



คุณสมบตัิทางเทคนคิ

Model ZFRT-FT9

Hardware

Processor Dual Core Processor（Hi3516D V300）+ 2G memory + 16G flash

Operating 
system

Linux Operating system

Storage Support TF card storage

Viewing angle Vertical viewing angle: 30°; Horizontal viewing angle: 30°

Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS (IMX307) 

Lens 6mm

Speaker voice playback content can be customized

Temperature measurement performance

Measurement 
range

16℃ - 45℃

Measurement 
accuracy

±0.3℃

Temperature 
resolution

0.1℃

Temperature 
measurement 
distance

≤30cm

Measurement 
response time

300ms



คุณสมบตัิทางเทคนคิ

Performance

Recognition 
height

1.2~2.2 meters, angle adjustable

Recognition 
distance

0.3~2.0 meters, depends on lens

Recognition 
time

Less than 0.3 seconds

Storage capacity 160,000 capture records

Face capacity 24000pcs

Screen 
brightness

≥400 cd/m2

Interface

Switching 
output

1 way switch output, other GPIO port can be 
customized

Network 
interface

1 RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port, 
Gigabit Ethernet port can be customized 

Wiegand 
interface

1ch Wiegand interface input/output

RS485
There is an RS485 interface on the PCB board, 
but no lead

USB interface 1ch USB interface



คุณสมบตัิทางเทคนคิ

Camera

Camera Dual cameras

Effective pixels 2MP, 1920*1080 HD

Min Illumination
Color 0.01Lux @F1.2(ICR);B/W 0.001Lux @F1.2 
(ICR)

SNR ≥50db(AGC OFF)

WDR 120db, ISP algorithm face partial exposure

ติดต่อ
บรษัิท ไอ-สกายเน็ตวัน จ ากัด

44 ซอยพัฒนาการ 57/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

Tel : 02-5090101
Email : sales@i-skynetone.com

: support@i-skynetone.com
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