Toegangscontrole apparaat
met gezichtsherkenning en temperatuur meetfuncties
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Aansluitingen

J1

3

J2
J3
J4

Access control systems
（output）
Reset
Voedingspanning connector
Alarm output

J5

Wiegand

J6
J7

RJ45
USB

Groep 1 & 2 NO, normally open,
Groep 3 & 4 NC, normally closed
12V DC
GND+ALMO alarm output 1, geen alarm output
hoog 3.3V, bij alarm wordt de output laag 0V
-WGNI0 +WGNI1 (input). Wordt momenteel niet
ondersteund door Software
100Mbps LAN aansluiting.
5V DM DP GND. momenteel niet ondersteund
door Software.

Aandachtspunten bij Installatie
Warmte of koude (Airco) bronnen mogen in een straal van 3 meter niet aanwezig zijn, in
verband met correcte meting van temperatuur.
Bijvoorbeeld winterse omstandigheden kunnen de meting beïnvloeden, een persoon
heeft ongeveer 3 minuten nodig om te acclimatiseren voordat een betrouwbare meting
kan worden gegarandeerd.
Als er waterdruppels, zweetvlekken, olievlekken of zware make-up op het voorhoofd
aanwezig zijn, dan kan de gemeten temperatuur lager zijn dan de werkelijke
temperatuur, tevens dient het voorhoofd vrij te zijn van haar of kleding.

Installatie voor Toegangscontrole
Voor het plaatsen van het toegangscontrole- / temperatuurmeetapparaat bij een
tourniquet dient een gat met een diameter van 35 mm te worden aangebracht.
Meestal in het midden of in het voorste deel, zoals weergegeven in onderstaande
afbeelding.

Enkel
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Dubbel

Pas eventueel de hoek van het apparaat aan, dat wordt gebruikt voor het meten van de
temperatuur van personen.
Het camera beeld, verschijnt na het inschakelen van het toegangscontrole- en
temperatuurmeetapparaat.

Om de herkenning van het gezicht en / of de temperatuurmeting mogelijk te maken,
kantelt u het apparaat zodat de gebruiker zijn gezicht parallel daaraan kan positioneren.
Het gezicht (niet bedekt met kleding of iets anders) moet worden geplaatst in de
"temperatuurmeetzone" (de optimale afstand om meetfouten te verminderen is 0,5 m).
Na het bepalen van de beste positie voor een juiste temperatuurdetectie, wordt
geadviseerd om een indicatie met de woorden "Temperatuurmeetpositie" op de vloer te
plaatsen.
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Wand montage
Boor gaten in de muur volgens het gatenpatroon van de montagebeugel.
Maak de fraudebestendige bevestigingsschroef aan de onderkant van het apparaat los
met een inbussleutel, verwijder het montagepaneel en bevestig het paneel aan de
behuizing zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
Gebruik de inbussleutel om de schroeven aan de onderkant van de beugel vast te
draaien. De maximale aanbevolen installatiehoogte voor volwassenen is 1,45 meter
(afstand tot de grond van de bovenkant van het apparaat).
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Configuratie van de scanner
Standaard voert het apparaat toegangscontrole uit op basis van enkel de
temperatuurmeting.
De standaard bedieningsmodus en andere parameters zijn te wijzigen vanaf de
webpagina van het apparaat.
Om de webpagina van het apparaat te openen, gebruikt u een netwerkkabel om het
apparaat via de LAN (J6) aan te sluiten. Het apparaat krijgt automatisch een IP-adres
toegewezen door de DHCP-service van het netwerk.
De volgende stappen zijn nodig voor de configuratie:
1. Start het bijgeleverde “Easy Tool” programma op de PC op door te klikken op
: het IP adres, subnetmask, gateway en MAC-adres van elk apparaat dat
actief is op het LA, worden automatisch weergegeven, zie onderstaande
afbeelding

2. Nadat u het IP-apparaat heeft gedetecteerd, klikt u met de rechtermuisknop en
selecteert u "Openen in IE" om een webpagina in Internet Explorer te openen.
Zie het betreffende gedeelte in de handleiding als een ActiveX component is
vereist (zie onderstaande paragraaf). Selecteer op het inlogscherm van de
browser de gebruikersnaam (standaard): "admin"), wachtwoord (standaard: ""),
Streamtype (hoofd- / substream) en taal.
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Activex installatie voor I(nternet) E(xplorer) browser
Gebruik een computer en zorg ervoor dat de apparatuur en de computer zich in
hetzelfde netwerksegment bevinden als het apparaat dat u wilt configureren. Open IE
als administrator, voer het IP-adres in: 192.168.1.8 (standaard) of het adres dat wordt
weergegeven in de Easytool-software. De eerste keer dat u de webpagina van het
apparaat opent, moet u Active-X downloaden en installeren. Als er een
veiligheidsrisicowaarschuwing op de pagina verschijnt, klik dan op "Toegang toestaan".

Klik op het dialoogvenster voor het downloaden van bestanden, selecteer Uitvoeren of
Opslaan (als u het wilt downloaden).Dubbelklik na het downloaden van het
videoclientbestand om het besturingselement te installeren.
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OPMERKING: advies in geval van fouten bij het installeren van Activex. Om Activex te
downloaden en te installeren, gebruikt u alleen de IE-browser en gaat u naar Extra Internetopties - Beveiligingsniveau. Wijzig handmatig het IE-beveiligingsniveau, wijzig de
parameters, zoals hieronder weergegeven:
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Volg de instructies om Activex normaal te installeren. Als u tijdens het installatieproces
wordt gevraagd uw browser te sluiten, sluit u deze en klikt u op Opnieuw om de Activex
correct te installeren.
Opmerking: De webpagina van het apparaat kan worden geopend met een andere
browser dan Internet Explorer, door simpelweg het IP-adres van het apparaat in te
voeren op de navigatiebalk van de browser. In dit geval hoeven geen extra
componenten te worden geïnstalleerd en de weergegeven live stream bestaat uit een
MJPEG-videostream met vaste resolutie waarvoor het selecteren van Main / Sub niet
effectief is op de inlogpagina. Bovendien zullen veel functies en bedieningselementen
niet beschikbaar zijn. We raden daarom aan om de IE-browser te gebruiken om het
apparaat correct te configureren.
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IP camera configuratie
Open Internet Explorer of een andere browser en voer het adres van het apparaat in
(bijvoorbeeld: http://192.168.254.2). Het inlogvenster wordt weergegeven. Zie
onderstaande afbeelding:

Live Menu
Volgende afbeelding toont het Live menu scherm

Live video weergave
van de camera

Video stream
selectie
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Apparaat functie
controle

De knoppen die de functie van het apparaat en de webinterface besturen. Van links naar
rechts zijn de functies van de knoppen:
Intelligente overlay: wanneer deze knop is ingeschakeld, verschijnt er een
rechthoek voor gezichtsherkenning over de afbeelding.

Gezichtsherkenning: wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het resultaat van
gezichtsherkenning met de lokale database van het apparaat aan de linkerkant
weergegeven (indien ingeschakeld). Het gelijkenisniveau tussen het livebeeld van het
gezicht en het beeld dat is opgeslagen in de lokale apparaat database wordt ook
weergegeven.

Audio aan / uit: audio-ontvangst op de pc vanaf het apparaat in- / uitschakelen.
(microfoon momenteel niet aanwezig op het apparaat)
Volledig scherm: toon de afbeelding van het apparaat in volledige
schermweergave.

Microfoon aan / uit: schakel het verzenden van berichten naar het apparaat via de
pc-microfoon aan / uit.
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Opname: Hiermee wordt een afbeelding van de camera van het apparaat
vastgelegd en lokaal op de pc opgeslagen.

Opname starten en stoppen: Start / stop de opname van de videostream vanaf de
camera van het apparaat. De opname wordt lokaal op de pc opgeslagen.
Open / sluit inzoomen: Dit kan worden gebruikt om in / uit te zoomen op de
videostream.

Playback Menu
Klik op Afspelen om de zoekinterface te openen en de opnamen die lokaal op de pc
aanwezig zijn, af te spelen

Selecteer de datums waarop u naar videobestanden wilt zoeken. druk op de knop
om alle bestanden te bekijken die aan de zoekcriteria voldoen. Selecteer het
gewenste bestand en klik op het pictogram
om het afspelen te starten. Het is ook
mogelijk om de cursor te positioneren om opnames vanaf een bepaald moment af te
spelen.
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Toegangscontrole
1) Gezicht herkenning
Klik op [Access control]

[Face detect] om onderstaand scherm te openen:

Region config: dit kan worden gebruikt om de veld te wijzigen waarin
gezichtsherkenning wordt uitgevoerd en de maximale en minimale gezichtsgrootte die
moet worden herkend, uitgedrukt in pixels.
Information overlay: Dit kan worden gebruikt om te beslissen of u de vakken die de
gezichten in de live video identificeren, al dan niet over elkaar wilt leggen.

14

Gelijkenis: Dit kan worden gebruikt om het percentage voor gelijkenis te wijzigen dat
nodig is om een gezicht te herkennen van foto's in de database.

2) Toegangscontrole systemen
Klik op [Access control]

[Door access] om onderstaand scherm te openen:

Toegangscontrolemodus: deze kan worden gebruikt om het relais contact te selecteren
dat wordt gebruikt als potentiaalvrije contactuitgang J1, dat wordt aangeboden aan
bijvoorbeeld een poort, tourniquet, elektrisch slot.
Er zijn drie modi beschikbaar:
➢ Temperatuur: in dit geval schakelt uitgang J1 om als de temperatuur van de persoon
die door het apparaat wordt gedetecteerd, binnen het vooraf ingestelde bereik ligt.
➢ Gezichtsherkenning: in dit geval zal uitgang J1 omschakelen als het gezicht van de
persoon die door het apparaat wordt gedetecteerd op de witte lijst staat.
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➢ Temperatuur- en gezichtsherkenning: in dit geval schakelt uitgang J1 om als het
gezicht van de persoon die door het apparaat wordt gedetecteerd, op de witte lijst staat
en zijn of haar temperatuur die door het apparaat wordt gedetecteerd, binnen het
ingestelde bereik valt.
Vergeet niet om de wijzigingen op te slaan (klik op Save).

3) Face mask detect
Klik op [Access control]

[Face mask detect] om onderstaand scherm te openen:

Gezichtsmasker detecteren: Dit kan worden gebruikt om te controleren of er al dan niet
een masker gedragen wordt. Deze regel genereert slechts één spraakbericht en één
tekstbericht op het apparaat. Het is niet verbonden met uitgaande alarmen of
pushmeldingen.
Er zijn drie mogelijke configuraties:
➢ Gedeactiveerd: geen controle op gezichtsbedekking
➢ Geen gezichtsmaskeralarm: wanneer een persoon die niet met een
gezichtsbedekking werkt, wordt gedetecteerd, wordt het spraak- en tekstbericht "Draag
een gezichtsbedekking alstublieft" gegenereerd door het apparaat.
➢ Gezichtsmasker aanwezig alarm: wanneer een persoon wordt gedetecteerd die een
gezichtsbedekking draagt, wordt het spraak- en tekstbericht "bedek uw gezicht niet"
gegenereerd door het apparaat.
(Geen gezichtsmaskerregeling is standaard ingeschakeld).
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4) Temperature monitoring
Klik op [Access control]
openen:

[Temperature monitoring] om onderstaand scherm te

Deze pagina kan worden gebruikt om de temperatuurdrempels in te stellen welke met
de te meten persoon vergeleken worden.
Met de optie Stack head frame kunt u ervoor kiezen om de omtrek van een rechthoek
over een persoon zijn gezicht te plaatsen, welke door het apparaat lokaal wordt
weergegeven, om personen te helpen zichzelf correct te positioneren.
De temperatuurbewakingsoptie is ingeschakeld (enable) als bij Access control ook
temperatuurmeting geactiveerd is. Het kan worden gedeactiveerd als de toegang alleen
wordt beheerd via gezichtsherkenning.
De optie temperatuur weergeven kan worden gebruikt om de gemeten temperatuur al
dan niet op de lokale apparaat monitor weer te geven.
De optie temperatuureenheid kan worden gebruikt om de temperatuureenheid te kiezen
(graden Celsius of graden Fahrenheit)
Er kan tot 2 graden worden opgeteld / afgetrokken om de temperatuur te compenseren
volgens de meetomgeving door de temperatuurcompensatiefunctie te activeren.
De standaardwaarde van het normale temperatuurbereik in graden Celsius is 35,6 ℃ <> 37,2 ℃, terwijl het in graden Fahrenheit-bereik 96,1 ° F <-> 99,0 ° F is.
Indien gewenst is het mogelijk om het normale temperatuurbereik aan te passen.
Uitgang J4 kan worden ingesteld om een LED of een sirene te laten werken in geval van
abnormale temperatuur.
Bovendien zal in het geval van toegangscontrole met temperatuurmeting, als de
temperatuur buiten het normale bereik valt, uitgang J1 (corresponderend met 2
potentiaalvrije contacten, een NO en een NC) niet geactiveerd worden.
Uitgang J1 (komt overeen met 2 potentiaalvrije contacten, een NO en een NC) wordt
niet geactiveerd als de temperatuur normaal is.
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5) Face database

Klik op [Access control]
openen:
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[Face database config] om onderstaand scherm te

