
 

 

 

 

Terminais multifuncionais 

FaceKiosk-H13A e 

FaceKiosk-H13A[TD] 

 

 

O FaceKiosk-H13A e FaceKiosk-H13A [TD] são terminais multifuncionais 

inteligentes de reconhecimento facial de 13,3 polegadas e sistema Android, 

projetado para proporcionar aos usuários uma experiência mais amigável e 

interativa. 

Além disso, o aparelho possui uma gama de funções opcionais de módulos 

disponíveis com base na série FaceKiosk. 

Os terminais incluem leitor de cartões Mifare integrado, leitor de QRCode, 

impressão de pequenos bilhetes e sensor de impressões digitais que ampliam as 

possibilidades de identificação para além do reconhecimento facial. Atendendo 

assim, diferentes tipos de usuários em diversos cenários. 

São compatíveis com ZKBioSecurity, BioTime e outros softwares ZKTeco, os 

terminais podem ser aplicados em diversos tipos de ambientes e atendendo a 

diversas necessidades dos usuários. 

• Módulos MF e impressões digitais; 

• Módulo de medição de temperatura – opcional; 

• Funções 1:1 e 1: N para reconhecimento de faces; 

• Conexões TCP/IP, USB Host, Wiegand e Wi-Fi. 

• Classificação IP65 de produto resistente à água e poeira; 

• Câmera binocular integrada com algoritmo antifalsificação contra ataques de 

impressão (fotos a laser, coloridas e em preto e branco), vídeos e máscara 3D; 

• Distância entre o usuário e o aparelho para medição de temperatura: 30 ~ 50cm; 

• Desvio de medição de ±0,3°C; 

• Experiências interativas durante a operação; 

• Aplicação indicada para gerenciamento de áreas restritas; 

• Coleta de dados de hora e presenças, além das soluções de controle de acesso; 

• Registro de visitantes com autoatendimento. 

 



Capacidade de 

armazenamento 

100.000 usuários; 

10.000 faces; 

10.000 impressões digitais; 

10.000 cartões MF; 

Resolução 1920x1080 pixels; 

Portas de comunicação 2*USB, 1*RJ45, cartões TF, 1*HDMI e RS232/485; 

 

Sistema de operação Android 5.1.1; 

RAM 2GB DDR3; 

 

ROM 16GB; 

CPU Quad-core A17 | 1.8GHz; 

Fonte de alimentação 12V-3A; 

Condições de operação Temperatura: 0° ~ 50 °C; 

Umidade: 20% ~ 90%. 

 

Especificações de medição de temperatura corporal e identificação  

de máscaras – somente FaceKiosk-H13A [TD] 

Distância de medição de temperatura: 30 ~ 50cm; 

Faixa de medição de temperatura: 34 ~ 45°C. 

Configurações  

 

Dimensões  

 


