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O RevFace 10 [TI] foi projetado com base no mais recente algoritmo de 

reconhecimento facial e com CPU personalizada da ZKTeco para executar 

algoritmos de engenharia inteligentes de reconhecimento facial. 

Equipado com o suporte do poderoso poder computacional e do algoritmo de 

reconhecimento facial, o terminal também integra módulos de imagem térmica 

de alta resolução ao sistema de reconhecimento facial Computer Vision. 

O RevFace 10 [TI] trabalha com autenticação biométrica rápida e precisa, 

juntamente com detecção e alertas para usuários que não usam máscaras e 

pessoas com temperatura corporal anormal. Desta forma, melhora a eficiência 

da triagem de multidões em locais públicos. 

• Capacidade de armazenamento de faces: 10.000 (padrão) ou 20.000 

• (opcional); 

• Alta velocidade de reconhecimento facial (menos de 0,2 segundos por 

face); 

• Câmera com sensor CMOS de luz de 2MP com função WDR, suportando 

ajuste 

• automático de acordo com a condição de exposição à luz o que garante 

• imagens precisas e detalhadas em áreas com intensidade de luz 

• contrastante; 

• Algoritmo antifalsificação contra ataques de impressão (fotos a laser, 

• coloridas e em preto e branco), vídeos e máscara 3D; 

• Compatível com diversas catracas da ZKTeco e de terceiros; 

• Medição de temperatura por imagem termográfica e detecção de 

máscara; 

• Distância de medição de temperatura: 30cm a 120cm; 
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Terminal de reconhecimento 

facial, imagem térmica e 

identificação de máscara 



• Desvio de medição: ± 0,3°C, testado a uma distância de 80 cm em 

ambiente de 25°C; 

• Faixa de medição da temperatura: 20°C a 50°C; 

• Temperatura de trabalho: 16°C a 35°C; 

• Os dados de medição de temperatura são apenas para referência, não 

• para uso médico. 

• Os equipamentos são recomendados para ambientes internos sem vento 

ou luz solar direta. 

 

Especificações técnicas 

Tela 7" sensível ao toque; 

Capacidade de armazenamento Faces: 10.000 (padrão) e 20.000 (opcional); 

Registros: 200.000; 

Sistema operacional Linux; 

Conexões TCP/IP, Wi-Fi, entrada e saída Wiegand; 

Interface de controle de acesso Fechadura e saída de alarme; 

Sensor de temperatura Plano focal não refrigerado; 

Resolução do sensor 120 x 90 pixels; 

Local indicado para medição de 

temperatura 

Testa; 

Tempo de resposta da medição de 

temperatura 

≤100ms; 

Desvio de medição ±0.3°C; 

Faixa de medição de temperatura 20°C ~ 50°C; 

Temperatura de trabalho 16°C ~ 35°C; 

Dimensões 119.94x354.6x83.7mm; 

119.94x266.5x27.7mm; 

Software compatível ZKBioAccess 
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Dimensões (mm) 

 

Saída 

Alarme Leitor de 

cartão 

RevFace 10 [TI] 

Fechadura 


