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FaceLite

Expeciﬁcações

Terminal compacto de
reconhecimento facial

Nome do modelo

FL-DB

Tipo de biometria

Facial

Opções de leitores

125kHz EM & 13.56MHz MIFARE,
MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa

É o mais compacto dispositivo de reconhecimento facial
do mercado mundial, disponibilizando os principais e
melhores recursos. Desenvolvido com a mais inovadora
tecnologia facial, FaceLite oferece incomparável
velocidade de leitura e precisão, com o mais alto nível
de segurança. Com engenharia óptica patenteada,
FaceLite consegue atingir até 25.000 lux de iluminância
operacional, trazendo conﬁança total
independentemente das condições de iluminação.

Cartão mobile

NFC, BLE

Máximo de usuários

30.000 (1:1), 4.000 (1:N)

Máximo de logs

5.000.000

Ethernet

10/100Mbps, auto MDI/MDI-X

RS-485

1 canal Host ou Slave

Wiegand

1 canal de entradas ou saídas

TTL

2 canais de entradas

Relé

1 Relé

Tamper

Suportado

Acondicionado em um gabinete de estrutura totalmente
compacta e ergonômico, FaceLite proporciona
excepcional performance e usabilidade para aplicações
de controle de acesso e registro de presença, tanto para
pequenas quanto para grandes empresas.

CPU

1.2GHz Quad Core

Memória

8GB Flash + 1GB RAM

Temperatura de operação

-20°C ~ 50°C

Dimensões (LxAxP, mm)

80 x 170 x 76

Alimentação

DC 24V

(selecionáveis)
(selecionáveis)

Características
Segurança Aprimorada
• IR-baseado em Detecção de face ao Vivo (LFD),
prevenindo a falsiﬁcação de identidade utilizando
imagens impressas ou de LCD’s
• Criptograﬁa do template da face
• Comunicação segura utilizando TLS 1.2
• Grau de proteção: IP54

Ultra Performance
• Velocidade de leitura: 1:3.000 matches/segundos
• Grupo de matching: 1:5.000 matches/segundos
• Capacidade de usuários: Máx 30.000 (1:1),
4.000 (1:N)
Iluminação Operacional
• Iluminação Operacional de 0lx até 25.000lx
• Permite a operação mesmo em condições
extremas de escuridão

Múltiplos leitores RFID
• LF (125kHz), HF (13.56MHz) dual band
• Leitura de todos os tipos de cartões incluindo
mobile (NFC e BLE)

Ergonomia e utilização
• Faixa de altura estendida: 145cm – 210cm
• Procedimento de cadastramento simpliﬁcado
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