
 

функция 

Четец на кредитни 
карти 

Няма (незадължително четец на IC карти, лична 
карта, лична карта) 

Разпознаване на 
лице 

Поддържа откриване и проследяване на 
няколко души едновременно 

Библиотека за лица До 30 000 

1: N разпознаване на 
лице поддържа 

Сравнение на лице 1: 
1 поддържа 

непознат 
откриване поддържа 

Определете 
конфигурацията на 
разстоянието поддържа 
Конфигурация на 
интерфейса на 
интерфейса 

поддържа 

Подобряване на 
отдалечено поддържа 

интерфейс 
Интерфейсите включват управление на 
устройства, управление на персонала / 
снимките  запитване на записи и т н  

разгръщане 
метод 

Подкрепете публично внедряване в облак, 
приватизирано внедряване, използване на LAN, 
самостоятелна употреба 

Инфрачервен 
термичен 
образна 
диагностика 
модул 

температура 
откриване поддържа 

Разстояние за 
откриване на 
температура 

1 метър (оптимално разстояние 0,5 метра) 

температура 
измерване 
точност 

^ ± 0,30 

Диапазон на 
измерване на 
температурата 

100-420 

Термично зрително 
поле 32 X 320 

Температурата на 
посетителите е 
нормална и се 
освобождава 

 

поддържа 

Аларма за 
необичайна 
температура 

Поддръжка (може да се зададе стойност на 
алармата за температура) 

Общи 
параметри 

мощност DC12V (± 10%) 

експлоатационен 
температура 00-600 

2 .  Описание на  портовете  

 

 

QSV-1081D 

QSV-1083D 

QSV-1084D 
QSV-1086D 
 
QSV-1082D 
QSV-1085D 
 

Може да се използва за контрол на достъп до  офис 
сгради, училища, хотели, транспортни центрове и други 
места за обществено обслужване. 

Параметри 

Камера 

Резолюция 2 милиона пиксела 

Тип Бинокулярна широка динамична камера 

апертура F2.4 

Фокусирайки 
разстояние 50-150cm 

бял баланс Автоматичен 

Фото наводнение 
светлина LED и IR двойна снимка наводнение 

екран 

размер 8,0 инчов IPS LCD екран 

Резолюция 800x1280 

Touch Не се поддържа (незадължителна поддръжка) 

процесор 
процесор RK3288 четириядрен (по избор RK3399 шест-ядрен, 

MSM8953 осем-ядрен) 

съхранение EMMC8G 

интерфейс 

Мрежов модул Ethernet и безжична връзка (WIFI) 

звуков 2.5W / 4R високоговорители 

USB 1 USB OTG, 1 USB HOST стандарт A порт 

Сериен 
общуване 1 RS232 сериен порт 

Релеен изход 1 изходен сигнал за отворена врата 

Wiegand Един изход Wiegand 26/34, един вход Wiegand 26/34 

Бутон за 
надстройка Поддръжка на бутона за надстройване на Uboot 

Кабелна мрежа 1 гнездо RJ45 Ethernet 

Общ 
параметри 

съхранение 
температура 

-200-600 

мощност 
потребление 13.5W (Max) 

Инсталация 
метод Монтаж на скоби за врати 

размер 
Стандарт: 274,24 * 128 * 21,48 (мм) 

IC карта / лична карта: 296.18 * 132.88 * 25 (мм) 

Списък с 
опаковки 

Машина * 1, захранващ адаптер * 1, ръководство * 1, сертификат за 
съответствие * 1 

Бележки за инсталиране 
1. Описание на структурата на модула 

 

 

 

Версия по избор на кредитна карта (ID), размер: 296.18 * 132.88 * 25 (мм) 

  

 

Система за контрол на достъпа чрез модул за 
термично изображение и възможност за 

разпознаване на лица 

www.mediaprime.eu 

                  
                   
  

 

 
 



 
 

 Метод на инсталиране (инсталиран с SV-1081D) 
Съгласно изискванията на мястото за монтаж, отворете отвор с 
диаметър 35 мм (както е показано на фигурата по-долу) в 
позицията на пространството на вратата (обикновено средната 
или предната страна). 

 

Забележка: Положението на отвора трябва да се основава 
на реалния тип врата и сцена, а 35 mm е само за справка. 

Развийте гайката в долната част на стойката на 
вратата, извадете кабела от гайката и извадете 
гайката. 

 

Под портата поставете кабела и интерфейса на кабела в 
уплътнението и гайката, затегнете гайката, свържете 
захранването и екранът ще започне. 

 

Грижи и поддръжка 
1. По време на инсталирането и използването на продукта трябва 
стриктно да се спазват всички правила за електрическа безопасност. 

2. Моля, използвайте захранващия адаптер, предоставен от 
обикновения производител. За специфични изисквания на 
захранващия адаптер вижте таблицата с параметри на продукта. 

3. Когато инсталирате на портата, моля, уверете се, че продуктът е 
инсталиран здраво. 

4. Ако продуктът не работи правилно, моля, свържете се с 
обслужващия персонал. Не разглобявайте и не променяйте продукта 
по никакъв начин. (Компанията не поема никаква отговорност за 
проблеми, причинени от нерегламентирана модификация или 
ремонт. 

5. Не потапяйте продукта във вода. Когато продуктът се инсталира 
на открито, опитайте се да го използвате с покритието за дъжд, 
предоставено от нашата компания. 

6. Моля, разберете, че сте отговорни за правилното конфигуриране 
на всички пароли и други свързани настройки за защита на продукта 
и за правилното запазване на потребителското име и паролата. 

7. Ако оборудването не работи правилно, моля, не го разглобявайте 
за ремонт, в противен случай това ще се отрази на гаранцията за 
оборудването. 

8. Избягвайте екстремни или екстремни среди, като например 
висока температура (или ниска температура), висока влажност, 
вибрации, радиация и химическа корозия по време на инсталирането 
и използването. 

Гаранционна карта 
Уважаеми клиенти, благодаря ви, че закупихте модула за управление 
на парола за разпознаване на лица. За да ви обслужваме по-добре, 
моля, прочетете, попълнете и съхранете правилно гаранционната 
карта след закупуване на продукта. 

Твоето име  

Лице за 
контакт 

 

Телефон 
 

адрес  

Дата на 
покупка 

 

Сериен номер  

Поддръжка 
записи 

 

Причина за 
издаване 

 

Описание на гаранцията: 
1. Тази гаранционна карта се изисква, за да се съхранява правилно 
от потребителя като доказателство за поправка. 
2. Този продукт е гарантиран за една година от датата на 
закупуване. 
3. Гаранционно оборудване По време на гаранционния период, при 
нормални условия на работа и поддръжка, самата машина не работи. 
След проверка, компанията ще осигури безплатен ремонт и подмяна 
на части. 
4. По време на гаранционния период, ако настъпят следните 
събития, компанията има право да откаже обслужване или да таксува 
материали и такси за обслужване по поддръжка, както е уместно. 
1) Тази гаранционна карта и валидно доказателство за покупка не 
могат да бъдат предоставени. 
2) Неизправност и повреди на продукта, причинени от неправилна 
употреба от потребителя. 
3) Повреда поради необичайни външни сили. 
4) Това не е нашата услуга за поддръжка и потребителят го 
демонтира, за да причини повреда. 
5) Неизправност и щети, причинени от природни бедствия или други 
форсмажорни фактори. 
6) Други умишлено са повредени. 
5. Компанията си запазва правото да променя и интерпретира 
цялото съдържание. 

 

 

Еднопосочна 
врата 

Двупосочна 
врата 
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