
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconhecimento facial por luz visível e reconhecimento de palma da mão; 

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

e em preto e branco), vídeos e de máscaras 3D; 

• Identificação por meio do rosto, palma, impressão digital, cartão e senha; 

• Capacidade de armazenamento de até 10 mil faces; 

• Compatível com torniquetes ZKTeco e de terceiros; 

• Iluminação suplementar com ajuste de luminosidade. 

A distância de reconhecimento foi ampliada para dois metros, o que aumenta 

significativamente a taxa máxima de tráfego de pessoas. Enquanto a maioria dos 

algoritmos possui o ângulo facial detectável de 

apenas +/-15°, o FaceDepot-7BL duplica o 

ângulo em termos de rotação de cabeça e 

inclinação para +/- 30°.  

Autenticação de palma sem contato com 

novas técnicas de rastreio manual permitindo 

uma tolerância angular ampla de +/-60° no eixo 

de rolo e uma distância de reconhecimento de 

50cm.  

 

FaceDepot-7BL 
 
Terminal de controle de acesso biométrico baseado em 

Linux, equipado com o reconhecimento facial por luz visível e 

reconhecimento de palma. 

2 metros de distância 



 

 

Especificações técnicas 

Itens sinalizados com * estão disponíveis apenas em alguns modelos da linha FaceDepot. Consulte o vendedor autorizado.  

Tela 7 polegadas sensível ao toque; 

Capacidade de armazenamento 

Faces: 10.000; 

Palma: 3.000; 

Impressões digitais: 10.000 (opcional;  

Cartões: 10.000 (opcional);  

Registros: 200.000; 

Sistema operacional Linux; 

Funções padrão 

ADMS, Entrada T9, DST, câmera, ID de usuário de 9 

dígitos, níveis de acesso, grupos, feriados, anti-

passback, consulta de registros, alarme de violação 

e modos de verificação múltipla; 

Hardware 

CPU dual core de 900MHz; 

512MB RAM / 8G Flash; 

2MP WDR;  

Câmera de baixa luminosidade; 

Iluminação LED ajustável; 

Comunicações  
TCP/IP, Wi-Fi (opcional), RS485, entrada e saída 

Wiegand;  

Interface de controle de acesso 
Trava elétrica de terceiros, sensor de porta, botão 

de saída, saída de alarme e entrada auxiliar; 

Funções opcionais 
Cartão ID 125kHz ID / Cartão MF 13.56MHz, 

impressões digitais e palma;  

Grau de proteção  IP65 (somente na versão WP);  

Velocidade de reconhecimento facial  ≤1s;  

Algoritmos biométricos  ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & Palm V12.0; 

Fonte de alimentação 12V 3A; 

Umidade no ambiente de operação 20% - 80%;  

Temperatura no ambiente de operação  0°C - 45°C;  

Dimensões  91.93 x 202.93 x 21.5 (mm); 

  

Softwares compatíveis ZKBioSecurity e ZKBioAccess*. 
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