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ข้อควรระวงั

ข้อควรระวงั
ท าความเขา้ใจเอกสารน้ีอยา่งถอ่งแทก้่อนใชอุ้ปกรณ์น้ีและปฏิบติัตามกฎในเอกสารน้ีอยา่งเคร่งครัดเม่ือใช้
อุปกรณ์น้ี หากคุณติดตั้งอุปกรณ์น้ีในท่ีสาธารณะใหร้ะบคุ าแนะน า "คุณไดเ้ขา้ไปในพ้ืนท่ีของการเฝ้าระวงั
ทางอิเล็กทรอนิกส์" ในสถานท่ีท่ีสะดุดตา การใชผ้ลิตภณัฑไ์ฟฟ้าไม่ถกูตอ้งอาจท าใหเ้กิดไฟไหมแ้ละไดร้ับ
บาดเจ็บรุนแรง เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุโปรดอ่านบริบทต่อไปน้ีอยา่งละเอียด

สัญลกัษณ์
เอกสารน้ีอาจมีสญัลกัษณ์ต่อไปน้ีซ่ึงมีการอธิบายความหมายตามนั้น

สัญลกัษณ์ ค าอธิบาย
จะแจง้เตือนคุณถึงอนัตรายร้ายแรงซ่ึงหากไม่หลีกเล่ียงอาจ
ท าใหเ้สียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหสั

จะแจง้เตือนใหคุ้ณระวงัอนัตรายปานกลางซ่ึงหากไม่
หลีกเล่ียงอาจท าใหเ้กิดการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรือปานกลาง

จะแจง้เตือนคุณถึงความเส่ียง การละเลยความเส่ียงเหล่าน้ี
อาจท าใหอุ้ปกรณ์เสียหายขอ้มูลสูญหายการเส่ือม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือผลลพัธ์ท่ีคาดเดาไม่ได้
ใหค้ าแนะน าท่ีอาจช่วยคุณแกไ้ขปัญหาหรือประหยดัเวลา

ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม

เพ่ือป้องกนัไฟฟ้าช็อตหรืออนัตรายอ่ืน ๆ ควรดูแลปลัก๊ไฟใหแ้หง้และสะอาด

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการติดตั้งอยา่งเคร่งครัดเม่ือติดตั้งอปุกรณ์ ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย
ของอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีของผูใ้ช้
ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้าในพ้ืนท่ีอยา่งเคร่งครัดและใชอ้ะแดปเตอร์จ่ายไฟท่ีมี
เคร่ืองหมายมาตรฐานLPS เม่ือติดตั้งและใชอุ้ปกรณ์น้ี มิฉะนั้นอุปกรณ์น้ีอาจเสียหาย
ใชอุ้ปกรณ์เสริมท่ีมาพร้อมกบัอปุกรณ์น้ี แรงดนัไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดแรงดนัไฟฟ้าอินพตุ
ส าหรับอุปกรณ์น้ี

อันตราย

ค าเตือน
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หากอุปกรณ์น้ีติดตั้งในสถานท่ีท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าไม่คงท่ีใหต่้อสายดินอุปกรณ์น้ีเพ่ือปล่อยพลงังานสูงเช่นไฟ
กระชากเพ่ือป้องกนัไม่ใหแ้หล่งจ่ายไฟไหม้
เม่ือใชอุ้ปกรณ์น้ีตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่มีน ้าหรือของเหลวใดๆ ไหลเขา้ไปในอุปกรณ์
หากน ้าหรือของเหลวไหลเขา้สู่อุปกรณ์โดยไม่คาดคิดใหปิ้ดอุปกรณ์ทนัทีและถอดสายเคเบิลทั้งหมด
(เช่นสายไฟและสายเคเบิลเครือข่าย) ออกจากอุปกรณ์น้ี
อย่าใหก้ลอ้งถ่ายภาพความร้อนหรือผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่ไดบ้รรจุหีบห่อสัมผสักบัแหล่งก  าเนิดรังสีท่ีแรงมาก
เช่นดวงอาทิตยเ์ลเซอร์หรือเคร่ืองเช่ือมอาร์กไม่ว่าอุปกรณ์จะถูกไฟฟ้าหรือไม่กต็าม อยา่วางกลอ้งไวใ้กลก้บั
วตัถุท่ีมีความร้อนสูงเช่นแสงแดดมิฉะนั้นความแม่นย  าของกลอ้งอาจไดรั้บผลกระทบและแมแ้ต่ตวัตรวจจบั
ภายในกลอ้งกอ็าจไดรั้บความเสียหายถาวร
หากติดตั้งอุปกรณ์น้ีในสถานท่ีท่ีเกดิฟ้าร้องและฟ้าผ่าบ่อยคร้ังใหก้ราวดอุ์ปกรณ์ในบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือปล่อย
พลงังานสูงเช่นฟ้าร้องฟาดเพ่ือป้องกนัอุปกรณ์เสียหาย

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนอย่าใชก้ลอ้งในอุณหภูมิท่ีต ่ากว่า 0 ° C (32 ° F) หรือสูงกว่า +50 ° C (+ 122 ° F) 

อุณหภูมิท่ีสูงเกนิไปหรือต ่าเกนิไปอาจท าใหเ้กดิความผิดปกติในการแสดงภาพของกลอ้งและกลอ้งจะไดรั้บความ
เสียหายหากท างานภายใตส้ภาวะดงักล่าวเป็นเวลานาน
หากติดตั้งกลอ้งไวก้ลางแจง้หลีกเล่ียงแสงแดดโดยตรงในตอนเชา้และค ่าบนเลนส์กลอ้งและติดตั้งม่านบงัแดดโดยปรับ
ต าแหน่งดา้นหนา้และดา้นหลงัตามมุมแสงแดด
หลีกเล่ียงการบรรทุกหนกัการเขย่าอย่างเขม้ขน้และการแช่น ้ าเพ่ือป้องกนัความเสียหายระหว่างการขนส่งและการ
จดัเกบ็ การรับประกนัไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีเกดิข้ึนระหว่างบรรจุภณัฑส์ ารองและการ
ขนส่งหลงัจากแยกบรรจุภณัฑเ์ดิมออกจากกนั
ปกป้องอุปกรณ์น้ีจากการลม้ลงและการกระแทกอย่างรุนแรงเกบ็อุปกรณ์ใหห่้างจากการรบกวนของสนามแม่เหลก็
และอย่าติดตั้งอุปกรณ์ในสถานท่ีท่ีมีพ้ืนผิวส่ันหรืออยู่ภายใตแ้รงกระแทก
ท าความสะอาดอุปกรณ์ดว้ยผา้แหง้นุ่ม ๆ ส าหรับคราบสกปรกท่ีฝังแน่นใหจุ่้มผา้ลงในน ้ ายาท าความสะอาดท่ีเป็นกลาง
เลก็นอ้ยเช็ดส่ิงสกปรกดว้ยผา้เบา ๆ จากนั้นเช็ดอุปกรณ์ใหแ้หง้
เน่ืองจากเลนส์ของกลอ้งถูกทาสีดว้ยวสัดุเคลือบท่ีทนทานจึงปรับใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มกลางแจง้ ตอ้งท าความ
สะอาดเลนส์เป็นประจ า หากคุณภาพของภาพลดลงหรือมีส่ิงสกปรกเกาะอยู่บนเลนส์มากเกนิไปใหท้ าความสะอาด
เลนส์อย่างทนัท่วงที ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นทราย (ในทะเลทราย) หรือท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน (ในทะเล) ใหใ้ชก้ลอ้งดว้ย
ความระมดัระวงั การใชง้านท่ีไม่เหมาะสมอาจท าใหส้ารเคลือบหลุดลอก
อย่าติดขดัช่องระบายอากาศ ปฏิบติัตามค าแนะน าในการติดตั้งท่ีใหไ้วใ้นเอกสารชุดน้ีเม่ือติดตั้งอุปกรณ์
วางอุปกรณ์ใหห่้างจากแหล่งความร้อนเช่นหมอ้น ้ าเคร่ืองท าความร้อนไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ความร้อนอื่น ๆ
เกบ็อุปกรณ์ใหห่้างจากสถานท่ีช้ืนฝุ่ นละอองร้อนจดัหรือเยน็จดัหรือสถานท่ีท่ีมีรังสีไฟฟ้าแรงสูง
หากติดตั้งอุปกรณ์ไวก้ลางแจง้ใหใ้ชม้าตรการป้องกนัแมลงและความช้ืนเพ่ือหลีกเล่ียงการกดักร่อนของแผงวงจรท่ีอาจ
ส่งผลต่อการตรวจสอบ
ถอดปลัก๊ไฟออกหากอุปกรณ์ไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน
กอ่นแกะกล่องใหต้รวจสอบว่าสติกเกอร์ท่ีเปราะบางเสียหายหรือไม่ หากสติกเกอร์เปราะบางเสียหายโปรดติดต่อฝ่าย
บริการลูกคา้หรือพนกังานขาย ผูผ้ลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเทียมของสติกเกอร์ท่ีเปราะบาง
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ประกาศพิเศษ
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีจ าหน่ายโดยผูผ้ลิตจะถูกจดัส่งพร้อมกบัแผน่ป้ายค าแนะน าการใชง้านและอุปกรณ์เสริม
หลงัจากการตรวจสอบอยา่งเขม้งวด ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อผลิตภณัฑล์อกเลียนแบบ
คู่มือน้ีอาจมีการพิมพผ์ิดขอ้มูลเทคโนโลยีท่ีไม่ถกูตอ้งเพียงพอหรือฟังกช์ัน่ผลิตภณัฑแ์ละค าอธิบายการ
ท างานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑจ์ริงเล็กนอ้ย ผูผ้ลิตจะอปัเดตคู่มือน้ีตามการปรับปรุงหรือการ
เปล่ียนแปลงฟังกช์นัของผลิตภณัฑแ์ละอปัเดตซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีอธิบายไวใ้นคูมื่อน้ีเป็นประจ า
ขอ้มูลอปัเดตจะถูกเพ่ิมลงในคู่มือฉบบัใหม่โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
คู่มือน้ีใชส้ าหรับอา้งอิงเทา่นั้นและไม่มัน่ใจวา่ขอ้มูลจะสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑจ์ริงทั้งหมด เพ่ือความ
สม ่าเสมอโปรดดูผลิตภณัฑจ์ริง
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1. ค าอธิบายฮาร์ดแวร์

1.1 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ดว้ยชิป AI ท่ีพฒันาข้ึนเองดว้ยการรองรับพลงัการประมวลผลอนัทรงพลงัและอลักอริธึมการจดจ าใบหนา้
เคร่ืองวดัอุณหภูมิการจดจ าใบหนา้ไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือตรวจจบัอุณหภูมิผวิท่ีสูงข้ึนและสามารถใช้
ส าหรับการตรวจคดักรองไขเ้บ้ืองตน้ในอาคารส านกังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและรวดเร็ว ระบบจดจ าใบหนา้
ใหม่ส าหรับระบวุา่ใครคือคนท่ีสวมหนา้กากใหสิ้ทธ์ิเขา้ถึงเฉพาะบคุลากรท่ีผา่นการตรวจสอบและก าจดั
กิจกรรมฉอ้โกงท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ข้อดี
การเปิดใชง้านการปลุกในระยะใกล:้ อุปกรณ์จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมติัเม่ือมีคนเขา้ใกล้

หนา้จอ IPS HD ขนาด 7 น้ิว: แสดงอินเทอร์เฟซซอฟตแ์วร์ค าแนะน าการใชง้านและกรอบใบหนา้ ท าการตรวจจบั
ใบหนา้แบบเรียลไทม์ (รองรับการดูตวัอย่างวิดีโอในเคร่ือง)

 กลอ้งสองตามุมกวา้ง 2 ลา้นพิกเซล.

 ฟังกช์นัป้องกนัการปลอมส าหรับรูปภาพและวิดีโอ

 ระยะการวดัอุณหภูมิ: 0.3 ถึง 1.2 ม. ความเร็วในการตอบสนอง: ≤ 100ms

 ระยะการจดจ าใบหนา้: 0.3 ถึง 2.0 ม

 ค่าเบ่ียงเบนการวดัคือ± 0.3 ℃อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม: 20 ℃ ~ 35 ℃ (68 ° F ~ 95 ° F) ไม่มีกระแสลมในร่ม.

 ใชอ้ลักอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกเพ่ือรองรับความจุ 30,000 ใบหนา้ การรับรู้ท่ีรวดเร็วดว้ยอตัราการจดจ าท่ีสูงข้ึน.

 จดัเกบ็ไดถึ้ง 60,000 เหตุการณ์.

 วิธีการรับรองความถูกตอ้งหลายวิธี

 เวลาเปรียบเทียบใบหนา้≤ 0.2 วินาที / คน อตัราการรับรู้≥ 99.8%

 รองรับการน าเขา้การ์ดและขอ้มูลใบหนา้ไปยงัอุปกรณ์ผ่านการส่ง TCP / IP หรืออินเตอร์เฟส USB

 การอพัโหลดขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 การอปัโหลดผลการเปรียบเทียบและภาพรวมท่ีเช่ือมต่อกนัไปยงัแพลตฟอร์มส าหรับจดัเกบ็.

 ขอ้มูลบุคลากรสามารถส่งลงจากแพลตฟอร์มหรืออปัโหลดจากอุปกรณ์ในพ้ืนท่ี.

 การท างานแบบสแตนดอ์โลนในโหมดออฟไลน์

 การเขา้สู่ระบบภายในส าหรับการจดัการคน้หาและก  าหนดค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์



ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน

1.2 ปลดลอ็กค าแนะน า
ขั้วจดจ าใบหนา้สามารถควบคุมการล็อคประตูผา่นสายเคเบิลหลายสายเช่ือมต่อกบัระบบในการเก็บรกัษา
ฟังกช์นัระบบควบคุมการเขา้ใชง้านท่ีมีอยูข่องเพ่ือนร่วมงานการอพัเกรดการควบคมุการเขา้ใชง้านอจัฉริยะ

หากใชส้ายไฟมาตรฐาน 1.0 มม. จะใชแ้หล่งจ่ายไฟแบบสวิตช่ิง 12V และระยะการเดินสายไฟจากโครงสร้างไซต์
(เปล่ียนไฟเป็นระยะอุปกรณ์) ไม่เกนิ 20 ม.

หากใชส้ายเคเบิลมาตรฐาน 1.5 มม. จะใชแ้หล่งจ่ายไฟแบบสวิตช่ิง 12V และระยะการเดินสายไฟจากโครงสร้าง
ไซต์ (เปล่ียนไฟเป็นระยะอุปกรณ์) ไม่เกนิ 30 ม.

หากใชส้ายไฟมาตรฐาน 2.0 มม. จะใชแ้หล่งจ่ายไฟแบบสวิตช่ิง 12V และระยะการเดินสายไฟ (เปล่ียนไฟไปยงั
ระยะอุปกรณ์) ไม่เกนิ 40 ม.



Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์

1.3 ค าแนะน าลกัษณะและค าอธิบายสายเคเบ้ิล
รูป 1-1 ค าแนะน าลกัษณะท่ีปรากฏ

แสง IR

การถ่ายภาพความร้อน

ช่วงการวดัอุณหภูมิ

จอแสดงผล IPS 
ขนาด 7 นิว้

กลอ้งถ่ายภาพความ
ร้อนอินฟราเรด
ไฟ LED

กลอ้งคู่ HD

ผลการวดั

ขดลวด
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ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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คู่มือการใชง้าน

รูป 1-2 สายเคเบ้ิลหลายสาย

G
A

T
E

C
O

 M
 N

C
 N

O

A
LM

-IN

1
    2

      3
   

G

A
LM

-O

+
  

-

G
A

T
E

/4
8
5
  

G
 P

 A
B

W
G

-I/O
1
2
 V

 G
 D

O
D

1

1

2

3

4

5

6

7

8

อุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัอาจมีสายเคเบ้ิลหลายหวัท่ีแตกต่างกนัโปรดดูผลิตภณัฑจ์ริง.
บันทึก

ตาราง 1-1 ค าอธิบายสายเคเบิล

ID ค าอธิบาย ค าอธิบาย หมายเหตุ
1RJ45 พอร์ตเครือข่าย เช่ือมต่อกบัอีนเตอร์เน็ต ไม่รองรับ POE

2POWER Power เช่ือมต่อกบั DC 12V

3GATE COM เช่ือมต่อกบั COM ของ การ
ควบคุมการเขา้ถึง

พอร์ตควบคุมการเขา้ถึง

เม่ือล็อคประตูไม่ท างาน COM-NC 
จะลดัวงจรและ NO จะหยุดท างาน

NC เช่ือมต่อกบั COM NC ของ การ
ควบคุมการเขา้ถึง

NO เช่ือมต่อกบัหมายเลขของการ
ควบคุมการเขา้ถึง

COM-NO ลดัวงจรเม่ือล็อค
ประตูถูกกระตุน้ NC ถูกระงบั;

4USB USB port เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ USB เช่น

6



Face Recognition Terminal  
คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์

เป็นเมาส์
5 สัญญาณ
ปลุกใน 1 เช่ือมต่อกบัสายอุปกรณ์เตือนภยั 1 ปลุกภายใน

2 เช่ือมต่อกบัสายอุปกรณ์เตือนภยั 2 
(โดยเซ็นเซอร์)

3 เช่ือมต่อกบัสายอุปกรณ์เตือนภยั 3

G GND
6 สัญญาณ
เตือนออก - ปลุกภายนอก COM ปลุกภายนอก

+ ปลุกภายนอก

7 ประตู / 
485

G GND

P เช่ือมต่อท่อระบายน ้ า MOS พอร์ตส ารองไม่มีฟังกช์นั
ชัว่คราว

A RS485 พอร์ต A (+) RS485พอร์ต

B RS485 พอร์ต B(-)

8WG-I/O 12V DC 12V พอร์ต วีแกนด์ IN / OUT

G GND

D0 พอร์ตขอ้มูลวีแกนด์ 0

D1 พอร์ตขอ้มูลวีแกนด์ 1

รายละเอียดของการเช่ือมต่อแสดงไวใ้นรูปท่ี 1-3.
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ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน

รูปท่ี 1-3 แผนผงัการเช่ือมต่อสายเคเบิลหลายสาย

1.4 ขอ้ก าหนดการใชง้าน
1. เพ่ือความแม่นย  าในการวดัโปรดติดตั้งอุปกรณใ์นอาคารโดยมีอุณหภูมิแวดลอ้ม 20 ~ 35 ℃ (68- 95 ℉)
2. ไม่มีแหล่งความร้อนอ่ืน ๆ  ท่ีชดัเจนรอบ ๆ
3. ไม่มีผา้ปิดหนา้
4. ขอแนะน าใหเ้ร่ิมวดัอุณหภูมิหลงัจากเปิดเคร่ือง 30 นาทีผลิตภณัฑน้ี์ใชส้ าหรับการตรวจคดักรอง
เบ้ืองตน้เท่านั้น หาก5.โปรดรอ 2-3 นาทีกอ่นท่ีจะวดัอุณหภูมิเม่ือมาจากกลางแจง้หรือสภาพแวดลอ้มอ่ืน 
ๆ ท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกนัมาก
6. ผลิตภณัฑน้ี์ใชส้ าหรับการตรวจคดักรองเบ้ืองตน้เท่านั้น หากตอ้งการการวดัอุณหภูมิท่ีแม่นย  าขอ
แนะน าใหใ้ชป้รอทวดัอุณหภูมิในการวดั
7. สามารถวดัอุณหภูมิไดแ้บบเรียลไทมโ์ดยเล็งใบหนา้มนุษยไ์ปท่ีบริเวณการวดับนแผงควบคุมและ
เรียกใชส้ัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง ..

1.5 ขนาด

อุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัอาจมีขนาดท่ีแตกต่างกนัโปรดดูผลิตภณัฑจ์ริง

อินเตอรเ์น็ต พีซี, เรานเ์ตอร์
เครือข่าย

เปิดตามปกติ
แคโทดล็อค

ล็อคขั้วบวกปิดตามปกติ ลอ็คประตู
พอร์ต

อปุกรณป์้อนสัญญาณเตือน

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภยั

เคร่ืองอ่านบตัรประชาชน

อินพตุสัญญาณเตือน
พอร์ต

ใส่นาฬิกาปลุก
พอร์ต

โมดูลคอบคุมหลกั

ผูอ้่านวีแวนด์

พอร์ต

วีแกนด์
พอร์ต

บนัทึก

8



รูปท่ี 1-4 ขนาด (หน่วย: มม.)

Face Recognition Terminal  
คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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ต าแหน่งของรูเปิด

เสน้ผา่นศูนยก์ลางของการเปิดแผน่เหลก็คือ 34 มม. ต าแหน่งเฉพาะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ เม่ือ
ติดตั้งออล - อิน - วนัในการก าหนดค่าจากโรงงานมุมเงยจะอยูท่ี่ประมาณ5 °

รูปท่ี 1-6 ต าแหน่งของรูเปิด

ตาราง 1-2 ระยะการติดตั้ง

ระยะห่างระหว่างบุคคลและประตู ช่วงความสูงที่จดจ าได้

55 ซม 150 ~ 185 ซม

60 ซม 145~190 ซม

ต าแหน่งของรูเปิด

ทางเขา้

1.6 การติดตั้งและขอ้ควรระวงั
รูปท่ี 1-5 ค าอธิบายอุปกรณ์เสริม

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน

วงเลบ็คอลมัน์

แผน่ซิลิโคน

แผน่เหลก็ประตู
ลอ็คสกรูน็อต

น็อตยดึ
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65 ซม. 140~195 ซม.

ระยะห่างระหวา่งบคุคลและประตู ช่วงความสูงท่ีจดจ าได้

65 ซม. 130~185 ซม.

75 ซม. 130~190 ซม.

85 ซม. 130~195 ซม.

วางท่ีระดบัความสูงโดยไม่ตอ้งเพิ่มคอลมัน์ วางท่ีระดบัความสูงโดยเพิ่มคอลมัน์

ข้ันตอนการติดต้ังท่ีประตู: 
ขั้นตอนท่ี 1 เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 34 มม. บนเคร่ืองประตูตามตาราง 1-2 (รูปท่ี 1)

ขั้นตอนท่ี 2 ถอดน็อตที่คอลมัน์ของเคร่ืองในตวัและส่งส่วนเกลียวของคอลมัน์ผ่านรู (รูปท่ี 2)

ขั้นตอนท่ี 3 ขนัน็อตคอลมัน์เขา้กบัส่วนเกลียวของคอลมัน์แลว้ใชป้ระแจหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ 
เพื่อขนัน็อต (รูปที่ 3)

ขั้นตอนท่ี 4 เช่ือมต่อสายเคเบิลของฟังกช์นัที่เกี่ยวขอ้งกบัสายเคเบิลหลายสายและการติดตั้งจะ
เสร็จสมบูรณ์ (รูปท่ี 4)

Face Recognition Terminal  
คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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รูปท่ี 1-7 แกไ้ขแผน่เหล็ก

1 2

3 4

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน
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ค าแนะน าในการตดิตั้งบนผนัง：

When mounting on the wall, user can choose to drill hole on wall, or no drill hole, the  
accessory is optional following with the different installment.

4
4
.7

5

19
15

9
35
36

3
2
.7

5

4-φ5

6
8
.

1

4. 1

4-φ3.5

2
8
.7

5
1
2
.1

3
2

2
5

53

วิธีการติดตั้งคือตอ้งติดตั้งขาแขวนผนงัเขา้กบัผนงัและอปุกรณ์ตามล าดบักอ่นจากนั้นจึงใส่ขายึดของ
เคร่ืองออล - อิน - วนัและขาแขวนผนงัดงัแสดงในรูปท่ี 1-8

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน

ขอ้ควรระวงั
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รูปท่ี 1-8 การติดตั้งบนผนงั (เจาะรูสายเคเบ้ิลท่ีผา่น)

ร่อง

ถาดยึดผนงั
แทรกเสร็จแลว้

ล็อคสกรู

ขั้นตอนท่ี 1 เจาะรู (56 X 36 มม.) บนผนงัเป็นขนาดของตวัยึดผนงัสอดปลัก๊ยางเขา้ไปในรูและส ารองรูสาย
บนผนงั

ขั้นตอนท่ี 2 ยึดโครงยึดผนงัเขา้กบัปลัก๊ติดผนงัดว้ยสกรูตวัเอง 4 ตวัจากนั้นสอดสายอุปกรณ์ผ่านตวัยึดผนงัเขา้
ไปในรูท่ีสงวนไวบ้นผนงักอ่น

ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือกลอ้งตกลงมาจากดา้นบนใหใ้ส่ถาดของตวัยึดเขา้ไปในร่องท่ีดา้นหลงัของกลอ้ง

14

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน

ร่อง
ถาดของตวัยดึผนงั

ใส่เสร็จแลว้

ลอ็คสกรู



รอ่ง

ถาดใสช่ดุช ัน้ในตดิ

ผนัง

แทรกเสร็จ

แลว้

ล็อคสกรู

Face Recognition Terminal  
คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
ขั้นตอนท่ี 4 หลงัจากอุปกรณ์ตกถึงต าแหน่งสุดทา้ยใหข้นัสกรูตรงกลางท่ีดา้นล่างของอุปกรณ์

รูปท่ี 1-9 การติดตั้งบนผนงั (ไม่มีรูสายเคเบ้ิลผา่น)

15



ขั้นตอนที่ 1 เจาะรู (75 X 60 มม.) บนผนังตามขนาดของตวัยดึผนงัใส่ปลัก๊ยางเขา้ไป
ในรู

ขั้นตอนที่ 2 ยดึตวัยดึติดผนังเขา้กบัปลัก๊ติดผนังดว้ยสกรูตวัเอง 4 ตวัแลว้สอดสาย
อุปกรณ์ผา่นตวัยดึผนงัข้ึนหรือลงตามความตอ้งการ

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกลอ้งตกลงมาจากดา้นบนให้ใส่ถาดของตวัยดึเขา้ไปในร่องที่ดา้นหลงั
ของกลอ้ง

ขั้นตอนที่ 4 หลงัจากอุปกรณ์ตกถึงต าแหน่งสุดทา้ยให้ขนัสกรูตรงกลางทีด่า้นล่างของ
อุปกรณ์

ความสูงในการติดตั้งควรเลือกความสูงของใบหนา้ท่ีเหมาะสม

1.7 บรรจุภณัฑแ์ละค าแนะน า
ตาราง 1-3 รายการแพ็คเกจ

อนัดบั ส่ิงของ ปริมาณ ขอ้สังเกต

1 อุปกรณ์ 1 -

2 เพาเวอร์ 1 DC12V 2A

3 แพค็เกจสกรู 1 ไม่จ าเป็น

4 ประแจ L 2 -

5 วงเลบ็ 1 ค่าเร่ิมตน้คือตวัยดึผนงั
คอลมัน์เป็นทางเลือก

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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2. การก าหนดค่าด่วน
2.1 เขา้สู่ระบบและออกจากระบบ

ป้อนที่อยู ่IP ของอุปกรณ์ในแถบท่ีอยูข่องเบราวเ์ซอร์ IE (IP เร่ิมตน้ของอุปกรณ์:

192.168.0.120 IP แสดงบนแผงอุปกรณ์) กด Enter เพื่อเปิดหนา้ลอ็กอินดงัแสดงในรูปท่ี 2-1

รูปท่ี 2-1 อินเทอร์เฟซการเขา้สู่ระบบ

ป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน (ค่าเร่ิมตน้คือผูดู้แลระบบ) ผูใ้ชต้อ้งเปิดใชง้านตั้งค  าถามเกี่ยวกบัการ
ก าหนดค่า Passwoard และความปลอดภยัดงัแสดงในรูปท่ี 2-2 เปลี่ยนภาษาที่มุมขวาบนของ
หนา้
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รูปท่ี 2-2 หนา้การเปิดใชง้าน

รูปท่ี 2-3 ค าถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าความปลอดภยั

คุณสามารถออกจากหนา้เขา้สู่ระบบไดโ้ดยคลิกปุ่ มออกท่ีมุมขวาบนของหนา้

หากคุณลืมรหสัผา่นคุณสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าความปลอดภยัเพ่ือยืนยนัตวัตนตั้งรหสัผา่น
ใหม่ดงัแสดงในรูปท่ี2-4

หากคุณลืมรหสัผา่นและค าตอบของค าถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าความปลอดภยัโปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุน
ดา้นเทคนิคของเรา

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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รูปท่ี 2-4 การลืมรหสัผา่น

---- จบ

2.2 แก้ไขรหัสผ่าน
ทีอ่นิเทอร์เซ “ Configuration <System <User Management” เพ่ือแก้ไขรหัสผ่านดังแสดงในรูปที ่2-5
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คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์

19



รูปท่ี 2-5 การจดัการผูใ้ช้

เลือกช่ือผูใ้ชจ้ากรายช่ือผูใ้ชค้ลิก“ แกไ้ข” เพ่ือเปล่ียนรหสัผา่นใหม่ดงัแสดงในรูปท่ี 2-6

รูปท่ี 2-6 แกไ้ขรหสัผา่น

---- จบ

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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3. ดูตวัอยา่งอินเทอร์เฟซ
1. ดาวน์โหลด VLC

เขา้สู่เวบ็อินเตอร์เฟสดงัแสดงในรูปท่ี 2-7 ผูใ้ชต้อ้งดาวนโ์หลดเคร่ืองเลน่ VLC เม่ือเขา้สู่ระบบคร้ังแรก
รูปท่ี 2-7 ดาวนโ์หลด VLC

ท าตามค าเตือนใหด้าวนโ์หลดVLC หลงัจากติดตั้งVLC แลว้ใหเ้รียกดู IP อีกคร้ังดงัแสดงในรูปท่ี 2-8

รูปท่ี 2-8 การติดตั้งVCL

คลิก เพ่ือดูตวัอยา่งวิดีโอสดจะแสดง
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2.3.2 อินเทอร์เฟซวิดีโอสด
รายการตั้งค่าหนา้ของเสียงแจง้เตือนและอินเทอร์เฟซดงัแสดงในรูปท่ี2-9

รูปท่ี 2-9 แสดงตวัอยา่งอินเทอร์เฟซ

1. อินเทอร์เฟซวิดีโอสด

2. ก าหนดค่าระบบการส่ือสารวิดีโอรูปภาพอลักอริทึมฐานขอ้มูลใบหนา้

3. ผูใ้ชบ้ญัชีล็อกอินปัจจุบนั.

4. ออกจากระบบออกจากบญัชีปัจจุบนั

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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3. การตั้งค่าการก าหนดค่า
3.1 การตั้งค่าระบบ
ท่ีอินเทอร์เฟซระบบผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าระบบพ้ืนฐานการบ ารุงรักษาระบบการตั้งค่าโลโกก้ารอพัเกรด
เทอร์โมมิเตอร์และการจดัการผูใ้ช้

3.1.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> System> Basic Settings” ดงัแสดงในรูปท่ี 3-1

รูปท่ี 3-1 อินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ

ป้อนช่ืออุปกรณ์และรหสัอุปกรณ์และพารามิเตอร์อ่ืน ๆ ไม่สามารถแกไ้ขได้

3.1.2 การก าหนดเวลา

ตั้งค่าไทมโ์ซนและเวลาของอุปกรณ์ดงัแสดงในรูปท่ี 3-2
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รูปท่ี 3-2 หนา้การก าหนดค่าเวลา

มีสองโหมดในการตั้งเวลาเวลาNTP และก าหนดเวลาดว้ยตนเอง

3.1.3 การตั้งค่าโลโก้
ผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งโลโกข้อง บริษทั ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3-3

รูปท่ี 3-3 การตั้งค่าโลโก้

----จบ

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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3.1.4 อพัเกรดเทอร์โมมิเตอร์
ท่ีอินเทอร์เฟซการอพัเกรดเคร่ืองวดัอุณหภูมิ“ Configuration> System> ผูใ้ชส้ามารถอพัเกรดซอฟตแ์วร์
ของโมดูลเทอร์โมมิเตอร์ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3-4

รูปท่ี 3-4 อินเทอร์เฟซการอพัเกรดเทอร์โมมิเตอร์

เรียกดูโฟลเดอร์ในเคร่ืองเพ่ืออพัเกรดซอฟตแ์วร์คลิก "อพัเกรด" เพ่ือเร่ิมการอพัเดตหลงัจากอพัเกรด
อุปกรณ์จะรีสตาร์ท

ขั้นตอนการอพัเกรดใชเ้วลา 1-10 นาทีหา้มปิดเคร่ืองอุปกรณ์จะรีสตาร์ทโดยอตัโนมติัหลงัจาก
อพัเกรด

----จบ
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รูปท่ี 3-5 อินเทอร์เฟซการจดัการผูใ้ช้

คลิก“ ค าถามเพ่ือความปลอดภยั” หนา้ต่างป๊อปอพัจะแสดงดงัต่อไปน้ี

ป้อนรหสัผา่นเพ่ือเขา้สู่การก าหนดค่าความปลอดภยั

3.1.5 การจดัการผูใ้ช้
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> System> User Management” ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขค าถามเพ่ือความ
ปลอดภยัและรหสัผา่นดงัแสดงในรูปท่ี3-5

ค าถามดงัแสดงในรูปท่ี 3-6

26
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รูปท่ี 3-6 การตรวจสอบความปลอดภยั

เลือกค าถามและป้อนค าตอบหากลืมรหสัผา่นคุณสามารถใชค้ าถามเพ่ือความปลอดภยัเพ่ือยืนยนัตวัตนและ
ตั้งรหสัผา่นใหม่

เลือกผูดู้แลระบบคลิก“ แกไ้ข” เพ่ือแกไ้ขรหสัผา่นดงัแสดงในรูปท่ี 3-7
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รูปท่ี 3-7 ผูใ้ชป้รบัเปล่ียน

----จบ

2. การตั้งค่าการส่ือสาร
ท่ีอินเทอร์เฟซการส่ือสารผูใ้ชส้ามารถก าหนดการก าหนดคา่อินเทอร์เน็ตการก าหนดค่าขั้นสูงการ
ตั้งค่า Wiegand

1. TCP/IP
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> Communication> TCP / IP” ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าพารามิเตอร์TCP / IP 

ดงัแสดงในรูปท่ี3-8
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รูปท่ี 3-8 อินเตอร์เฟสคอนฟิกเูรชนัTCP / IP

คุณสามารถเลือกการไดม้าโดยอตัโนมติัหรือแกไ้ขพารามิเตอร์ดว้ยตนเอง

----จบ

3.2.2 การก าหนดค่าพอร์ตอุปกรณ์
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> Communication> Device Port” ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าพอร์ตHTTP 

พอร์ตHTTPS และการรับรองHTTPS ดงัแสดงในรูปท่ี3-9

รูปท่ี 3-9 อินเตอร์เฟสการก าหนดค่าพอร์ตอุปกรณ์

ป้อนพอร์ต http (ค่าเร่ิมตน้คือ 80) และพอร์ต https (ค่าเร่ิมตน้คือ 443) คลิก "บนัทึก" เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า
คุณจะตอ้งเขา้สู่ระบบเวบ็โดยใชพ้อร์ตใหม่หลงัจากเปล่ียนพอร์ต
----จบ
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3.3 การตั้งค่าวิดีโอ
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> Video” ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของวิดีโอดงัแสดงในรูปท่ี 3-10

รูปท่ี 3-10 อินเทอร์เฟซการตั้งค่าวิดีโอ

ก าหนดอตัราเฟรมวิดีโอบิตเรตสูงสุดบิตเรตเฉล่ียช่วงเวลาเฟรมI คลิก "บนัทึก" เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า รี
สตาร์ทอุปกรณ์เขา้สู่ระบบอีกคร้ังและการตั้งค่าจะมีผล

---จบ

3.4 การตั้งค่าภาพ
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> Image” ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าการแสดงผลและROI ของพ้ืนท่ีรับแสง
ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3-11

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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รูปท่ี 3-11 อินเทอร์เฟซการตั้งค่ารูปภาพ

3.4.1 การตั้งค่าการแสดงผล
ท่ีหนา้การตั้งค่าการแสดงผลผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าการปรับภาพดิจิตอลไวดไ์ดนามิกHDR การตั้งค่าการ
เปิดรับการตั้งค่าใบหนา้AE และพารามิเตอร์อ่ืน ๆ

การปรับภาพ:

ตาราง 3-1 การปรับภาพ
พารามิเตอร์ ค าอธิบาย วิธีการ

ก าหนดค่า
ความคมชดั แสดงถึงความแตกต่างระหวา่งส่วนสวา่งและส่วน

มืดของภาพ
เม่ือค่าเพ่ิมข้ึนความคมชดัจะเพ่ิมข้ึน

[วิธีการตั้งค่า] 
ลากแถบเล่ือน [คา่
เร่ิมตน้] 50

ความสวา่ง เป็นการระบุความสวา่งทั้งหมดของภาพ
เม่ือค่าเพ่ิมข้ึนภาพจะสวา่งข้ึน

[วิธีการตั้งค่า] 
ลากแถบเล่ือน [คา่
เร่ิมตน้] 50

ความคมชดั บ่งบอกถึงความคมชดัของเสน้ขอบของภาพ เม่ือค่า
เพ่ิมข้ึนเสน้ขอบจะชดัเจนข้ึนและจ านวนจดุรบกวนก็
เพ่ิมข้ึน

[วิธีการตั้งค่า] 
ลากแถบเล่ือน [คา่
เร่ิมตน้] 50

ความอ่ิมตวั
แสดงถึงความอ่ิมตวัของสีของภาพ
เม่ือค่าเพ่ิมข้ึนภาพจะมีสีสนัมากข้ึน

[วิธีการตั้งค่า] 
ลากแถบเล่ือน [คา่
เร่ิมตน้] 50

Face Recognition Terminal  
คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์

31



ดิจติอลไวด์ไดนามกิ

เม่ือบริเวณท่ีมีความสว่างต ่าและบริเวณท่ีมีความสว่างสูงปรากฏในภาพเดียวกนัในเวลาเดียวกนัอาจท าให้
เกดิการเปิดรับแสงมากเกนิไปหรือสูญเสียรายละเอียดในท่ีมืด การเปิดไดนามิกกวา้งสามารถเพ่ิมส่วนมืด
และลดส่วนสว่างเพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดีข้ึน คุณสามารถเลือกโหมดแมนนวลอตัโนมติัหรือโหมดปิด

เม่ือใชโ้หมด DRC ดว้ยตนเองใหต้ั้งค่าอตัราขยาย k1, k2, k3 โดยลากแถบเล่ือนดงัแสดงในรูปท่ี 3-12

รูปท่ี 3-12 ดิจิตอลหนา้ไดนามิกแบบกวา้ง

การตั้งค่าการรับแสง
ท าเคร่ืองหมายท่ี“ เปิดใชง้านการ จ ากดั การรับแสง” เพ่ือเปิดใชง้านฟังกช์นัดงัแสดงในรูป
ท่ี 3-13

รูปท่ี 3-13 หนา้การตั้งค่าการรับแสง

การตั้งค่า FaceAE

รูปท่ี 3-14 หนา้การตั้งค่า Face AE

อื่น ๆ:

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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รูปท่ี 3-15 หนา้อ่ืน ๆ

---จบ

3.5 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> Server Settings” ใหต้ั้งค่าพารามิเตอร์ของHTTP Upload Server 

Settings, MQTT Upload Server Settings และBack Ground Settings ดงัแสดงในรูปท่ี 3-16

รูปท่ี 3-16 อินเทอร์เฟซการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่าการอพัโหลดรูปภาพ:

ผูใ้ชส้ามารถเลือกรูปภาพท่ีแตกต่างกนัเพ่ืออพัโหลดเลือกอพัโหลดภาพพ้ืนหลงัจบัภาพอพัโหลดอพั
โหลดภาพอินฟราเรดลงทะเบียนอพัโหลดภาพ

---จบ
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3.6 UI & การตั้งค่าเสียง
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> UI & Sound” ใหต้ั้งค่าพารามิเตอร์ของพาเนลดงัแสดงในรูปท่ี 3-17

รูปท่ี 3-17 UI & Sound interface
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พารามิเตอร์ ค าอธิบาย วธีิการก าหนดค่า
การตั้งค่า UI ของแผง
ควบคุม

ท าเคร่ืองหมายแสดง IP, แสดงช่องติดตาม, แสดง
หมายเลขทะเบียน, แสดงพ้ืนท่ีท่ีรับรู้, แสดงผลการรับรู้, 
แสดงอุณหภูมิ, แสดงการแพร่ระบาดของรหสัสแกน การ
แพร่ระบาดของรหสัสแกนเป็นค่าเร่ิมตน้ท่ีจะปิดผูใ้ชต้อ้ง
เปิดดว้ยตนเอง หากเปิดใชง้านบุคลากรจะผ่านอุปกรณ์
อุปกรณ์จบัใบหนา้จากนั้นบุคลากรจะแสดงรหสั QR ไป
ยงัอุปกรณ์ผลลพัธ์จะปรากฏบนแผง UI เลือกภาษาของ
แผงควบคุมมีหลายภาษาใหเ้ลือก ไดแ้ก ่องักฤษจีนตวัย่อ
จีนตวัเตม็ญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียอิตาลีสเปนเยอรมนัฝร่ังเศส
โปรตุเกสตุรกโีรมาเนียโปแลนด ์เพศเสียงปรับระดบัเสียง 
ตั้งค่าโหมดแสงโหมด LCD สไตล ์UI (สไตลเ์รียบง่ายคือ
วิดีโอสดแสงท่ีมองเห็นไดอ้ินฟราเรดแบบเตม็หนา้จอคือ
วิดีโอถ่ายทอดสดความร้อน) ช่ือหลกัของ UI

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก
และเลือกไฟล์

การตั้งค่าเสียงและ
ภาพของแผงควบคุม 
(ยืนยนัเปิดใชง้าน
คุณสมบติั)

ท าเคร่ืองหมายค าเตือนเดียวความเป็นอยู่ไม่มีการตรวจจบั
การแข่งขนั (ค าเตือนคนแปลกหนา้) ตอ้งเปิดใชง้านแอตทริ
บิวต์

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก
และเลือกไฟล์

ฉากหนา้กาก เปิดใชง้านฉากมาสกเ์ลือกการตั้งค่าภาพและแจง้การตั้งค่า
เสียง กลอ้งจะแสดงและถ่ายทอดภาพและเสียงท่ีตั้งไวเ้ม่ือ
ตรวจพบว่าไม่มีการสวมหนา้กาก

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก

การตรวจจบัอุณหภูมิ
เกนิ

เปิดใชง้านเลือกการตั้งค่าภาพและการตั้งค่าเสียงเม่ือ
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิปกติกลอ้งจะแสดงและถ่ายทอด
ภาพและเสียงท่ีตั้งไว้

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก
และเลือกไฟล์

การตรวจจบั
อุณหภูมิปกติ

เปิดใชง้านเลือกการตั้งค่าภาพและการตั้งค่าเสียงเม่ือ
ปกติกลอ้งจะแสดงและถ่ายทอดภาพและเสียงท่ีตั้งไว้
ภายใตฉ้ากผ่าน

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก
และเลือกไฟล์

ฉากความมีชีวิตชีวา เปิดใชง้านฉากความมีชีวิตชีวา หากมีใบหนา้ท่ีไม่มีชีวิตภาพ
และเสียงท่ีตั้งไวจ้ะปรากฏข้ึน

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก
และเลือกไฟล์

ไม่มีการ
ตรวจจบัการ
จบัคู่

เลือกเพ่ือเปิดใชง้าน No Match Detection เลือกการตั้งค่า
ภาพและการตั้งค่าเสียง เม่ือคนแปลกหนา้ปรากฏข้ึนภาพ
และเสียงท่ีตั้งไวใ้นฉากท่ีเก ีย่วขอ้งจะปรากฏข้ึน

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก
และเลือกไฟล์
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----จบ

3.7 พารามิเตอร์อุณหภูมิ
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> Temperature Parameters” ใหต้ั้งค่าพารามิเตอร์ของอุณหภูมิดงัแสดง
ในรูปท่ี 3-18

รูปท่ี 3-18 อินเทอร์เฟซพารามิเตอร์อุณหภูมิ

ตารางท่ี 3-3 พารามิเตอร์อุณหภูมิ

พารามิเตอร์ ค าอธิบาย วิธีการก  าหนดค่า

การควบคุม FFC เลือกแสดงภาพอินฟราเรดวิดีโออินฟราเรดจะแสดงบน
แผง UI คลิก“ ปรับชตัเตอร์” เพ่ือทดสอบแผ่น
อินฟราเรด

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก 
คลิกเพ่ือรีสตาร์ทชตั
เตอร์

พารามิเตอร์
อุณหภูมิ

ตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิอุณหภูมิต ่าสุดอุณหภูมิสูงสุดค่า
สัมประสิทธ์ิการแกไ้ขชดเชยอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มจ าลอง
โหมดอุณหภูมิ (ปกติและ yuwell -2)

[วิธีการตั้งค่า] ป้อนค่า 
หรือเลือกจากรายการ
แบบเล่ือนลง

----จบ
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3.8 สภาพการเขา้ถึง
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> Access Condition” ใหต้ั้งค่าพารามิเตอร์ของเง่ือนไขการเขา้ถึงดงัแสดง
ในรูปท่ี 3-19

รูปท่ี 3-19 อินเทอร์เฟซเง่ือนไขการเขา้ถึง
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พารามิเตอร์ ค าอธิบาย วิธีการ
ก  าหนดค่า

เง่ือนไขการปลดล็อก 
(ยืนยนัเปิดใชง้าน
คุณสมบติั)

เปิดใชง้านโหมดควบคุมการเขา้ถึงอุณหภูมิของร่างกาย
โหมดควบคุมการเขา้ถึงหนา้กากและโหมดควบคุมการ
เขา้ถึงของแขก
โหมดอุณหภูมิร่างกาย: ตราบใดท่ีผูล้งทะเบียนท่ี
อุณหภูมิของร่างกายตรงตามเง่ือนไขท่ีตั้งไวส้ามารถ
เปิดประตูได้
โหมดหนา้กาก: ตราบเท่าท่ีผูล้งทะเบียนสวมหนา้กาก
สามารถเปิดประตูได้
โหมดผูม้าเยือน: ทุกคนสามารถเปิดประตูไดไ้ม่ว่า
อุณหภูมิร่างกายและหนา้กากจะเป็นไปตามเง่ือนไข
หรือไม่กต็าม
อุณหภูมิร่างกาย + แขก: ไม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบียน
ตราบใดท่ีอุณหภูมิของร่างกายตรงตามเง่ือนไขท่ีตั้งไว้
สามารถเปิดประตูได้
หนา้กาก + แขก: ไม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนผูท่ี้สวม
หนา้กากเท่านั้นท่ีสามารถเปิดประตูได้
อุณหภูมิร่างกาย + หนา้กาก: เฉพาะบุคลากรท่ี
ลงทะเบียนซ่ึงตรงตามเง่ือนไขการตั้งอุณหภูมิและสวม
หนา้กากเท่านั้นท่ีสามารถเปิดประตูได้
อุณหภูมิร่างกาย + หนา้กาก + แขก: ไม่จ าเป็นตอ้ง
ลงทะเบียนตราบใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการตั้งค่า
อุณหภูมิร่างกายและสวมหนา้กากแลว้ประตูกส็ามารถ
เปิดได้
ไม่มีตวัเลือกทั้งสองอย่าง: สามารถเปิดประตูไดโ้ดย
บุคลากรท่ีลงทะเบียนในรายการท่ีอนุญาตพิเศษหรือ
กลุ่มการอนุญาตท่ีตรงตามเง่ือนไขการตั้งอุณหภูมิและ
สวมหนา้กากในเวลาเดียวกนั

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก

การตั้งค่า Wiegand มีโหมด Wiegand สามโหมด, อินพุต Wiegand, เอาตพุ์ต
Wiegand, การปิด Wiegand เลือกหน่ึงโหมดท่ีจะตั้งค่า
ดงัท่ีแสดงในภาพต่อไปน้ี

----

ตาราง 3-4 เง่ือนไขการเขา้ถึง
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รูปท่ี 3-20 อินเทอร์เฟซอินพุตWiegand

รูปท่ี 3-21 อินเตอร์เฟซเอาตพุ์ต Wiegand

----จบ

3.9 พารามิเตอร์ของระบบ
ที่อินเทอร์เฟซ“ Configuration> Algorithm> System Parameters” ให้ตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ของระบบ Normal Setting: Attribute Settings, Recognize 

Settings, Trigger EMMC Snapshot, ID Reader Alarm Settings ดงัแสดงใน
รูปที่ 3-22 。
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รูปท่ี 3-22 อินเทอรเ์ซซพารามิเตอรร์ะบบ

ตารางท่ี 3-5 พารามิเตอร์ระบบ

พารามิเตอร์ ค าอธิบาย
วิธีการ

ก  าหนดค่า
การตั้งค่า
คุณสมบติั

เปิดใชง้านแอตทริบิวตคุ์ณสามารถเลือกไดว่้าจะตรวจจบั
อุณหภูมิของร่างกายหรือท าการตรวจจบัหนา้กากและลาก
แถบเล่ือนดว้ยตนเองเพ่ือก  าหนดช่วงเวลาของแอตทริบิวต์

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก 
ลากแถบเล่ือน

รับรู้การตั้ง
ค่า

ก  าหนดช่วงการรับรู้ (มิลลิวินาที) [วิธีการตั้งค่า] ลาก
แถบเล่ือน

ทริกเกอร์ EMMC 
ภาพรวม 

ตรวจสอบว่าจะเร่ิมจดัเกบ็บนัทึกการเขา้งานหรือบนัทึก
การเขา้งานของคนแปลกหนา้ ลากแถบสไลดด์ว้ยตนเอง
เพ่ือก  าหนดช่วงเวลาการบนัทึกการเขา้ร่วม (นาที)

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก 
ลากแถบเล่ือน

โหมดผูอ้่านล้ิง ID None, USB, Serial three modes [วิธีการตั้งค่า] เลือก
จากรายการแบบ
เล่ือนลง
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การตั้งค่า
Alarm Out 

เลือกลิงกสั์ญญาณเตือนเช่นลิงกอ์ุณหภูมิผิดปกติลิงก ์
มาสกผ์ิดปกติลิงกสั์ญญาณเตือนคนแปลกหนา้ลิงก ์
บญัชีด า ลากสไลดเ์พ่ือปรับระยะเวลาการปลุก

[วิธีการตั้งค่า] ต๊ิก

การตั้งค่าAlarm
Input

เลือกดชันีสัญญาณเตือนซ่ึงข้ึนอยู่กบัการ
เช่ือมต่อกบัสายสัญญาณเตือนใด เลือกโหมดท
ริกเกอร์เช่นเช่ือมต่อเพ่ือหยุดการท างาน

----จบ

3.10 การบ ารุงรักษาระบบ
ท่ีอินเทอร์เฟซ“ Configuration> System> System Maintenance ผูใ้ชส้ามารถอพัเกรดและบ ารุงรกัษา
อพัเกรดเทอร์โมมิเตอร์ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3-23

รูปท่ี 3-23 อินเทอร์เฟซการบ ารุงรกัษาระบบ

ภาษา:

เปล่ียนภาษาของเวบ็ดงัแสดงในรูป

รีบู๊ต:
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รีบู๊ตอุปกรณ์คลิก“ รีบู๊ต” ในหนา้ต่างป๊อปอบั , คลิก “OK”

รอไม่ก่ีวินาทีอุปกรณ์จะรีสตาร์ท

รีเซ็ท:

รีเซ็ตอุปกรณ์คลิก“ การกูคื้นระบบ” เพ่ือกูคื้นอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

, คลิก“ ตกลง” เพ่ือรีเซ็ต รอสกัครู่หนา้จะขา้มไปยงัอินเทอร์เฟซการเขา้สู่
ระบบเปิดใชง้านอุปกรณ์อีกคร้ัง

อัพเกรด:

เรียกดูโฟลเดอร์ในเคร่ืองท่ีซอฟตแ์วร์อปัเกรดตั้งอยูค่ลิก“ อพัเกรด” เพ่ืออพัเกรดอปุกรณ์
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4. ฐานข้อมูลใบหน้า

4.1 เพิ่มใบหนา้
ท่ีส่วนติดต่อฐานขอ้มูลใบหนา้ผูใ้ชส้ามารถเพ่ิมบคุคลในฐานขอ้มูลไดที้ละคนดงัแสดงในรูปท่ี 4-1

รูปท่ี 4-1 อินเทอรเ์ซซฐานขอ้มูลใบหนา้

ท่ีอินเทอร์เฟซฐานขอ้มูลFace คุณสามารถเพ่ิมขอ้มูลใบหนา้ลงในฐานขอ้มูลในเคร่ืองและรองรบัการ
ลงทะเบียนขอ้มูลใบหนา้ไดถึ้ง 30,000 คน ป้อนขอ้มูลส่วนบคุคลเช่นช่ือเพศอายแุลว้คลิกปุ่ ม "เรียกดู" เพ่ือ
เพ่ิมรูปภาพใบหนา้จากนั้นคลิกปุ่ ม "เพ่ิมบุคคล" เพ่ือท าการลงทะเบียนใบหนา้ใหเ้สร็จสมบรูณ์หลงัจาก
ลงทะเบียนส าเร็จขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจะปรากฏในรายการ

คลิก เพ่ือแกไ้ขขอ้มูลดงัแสดงในรูปท่ี 4-2 คลิก“ ตกลง” เพ่ือบนัทึกการเปล่ียนแปลง
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รูปท่ี 4-2 แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล

คลิก หากตอ้งการลบขอ้มูลบุคคลหนา้ต่างป๊อปอปัจะปรากฏข้ึน
ใหค้ลิก“ ตกลง” เพ่ือลบ

คลิก ไปยงัขอ้มูลใบหนา้มะม่วงดงัแสดงในรูปท่ี 4-3

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน
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รูปท่ี 4-3 จดัการใบหนา้

----จบ

Face Recognition Terminal  
คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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5. บันทกึประวตัิ

ตั้งเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดในการคน้หาภาพท่ีจบัภาพโดยจะแสดงเวลาในการจบัภาพแผน่FIG 
หนา้กากอุณหภูมิและผลการสแกนดงัแสดงในรูปท่ี 5-1

รูปท่ี 5-1 อินเตอร์เฟสประวติัการจบัภาพ

แผน่ FIG ถูกบนัทึกไวใ้นกลอ้งสามารถบนัทึกภาพไดม้ากถึง 60000 ภาพสามารถเขียนทบัภาพได้

ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
Face Recognition Terminal

คู่มือการใชง้าน
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รูปท่ี 5-2 ตั้งเวลารายละเอียด

ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเวลารายละเอียดในการคน้หา

----จบ

101-300-0585-01

Face Recognition Terminal  
คู่มือการใชง้าน ค าอธิบายฮาร์ดแวร์
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