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MF 856 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ



Fabrikalar Havalimanları Kamu Kurumları Stadyumlar Akıllı Binalar

Cezaevleri Lojistik Sahalar Polis Merkezleri Rezidanslar Barajlar

İş Merkezleri Eğitim Kurumları Oteller Askeri Alanlar Alışveriş Merkezleri

Yemekhaneler Spor Salonları Etkinlik Alanları Fuar Girişleri Toplu Taşıma İstasyonları

MAGIC FACE 856 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Yüz okuma, parmak izi tanıma, kart ve  şifre özelliği ile çok fonksiyonlu personel devam kontrol olanağı sağlar. 
TCP/IP bağlantısı ile lokalden ve port yönlendirme özelliği sayesinde de dünyanın her yerinden erişim olanağı sağlar. Perso-

nel takibi dışında, yemekhane, access yazılımları ile çalışarak, turnike ve kapı açtırabilir. Usb bağlantı özelliği sayesinde, dahili 
hafızasındaki kayıtlı kişileri ve giriş çıkış hareketlerini  yazılıma aktarabilir. Birden fazla cihaz olduğun da usb ile kişileri diğer 
cihazlara aktarmaya olanak sağlar.

Cihaz aynı zamanda cloud özelliğine sahip olup, bulut sistemiyle çalışan WEBPDKS programı ile de tam uyumlu                   
çalışmaktadır. TFT ekranı sayesinde tanımlamaları ve menüdeki diğer işlemler kolaylıkla yapılabilir. Cihazın üzerinde bulunan 
dahili batarya ile elektrik kesintisi gibi durumlarda geçişlerde sorun yaşanmadan kullanmaya devam edilebilir. 

Geçiş esnasında Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle görsel ve sesli olarak bilgilendirmeler yapar. 
Yapılan geçişleri kendi dahili hafızasında saklayabildiği gibi, lokalden çalışan yazılımlar ile verileri çekilebilir. Yada              
WEBPDKS programı kullanarak server’a otomatik olarak data akışı sağlanabilir.



Teknik Özellikler

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme Standalone Konfigürasyon

Bilgisayar

Switch
LAN/WAN

Switch LAN/WAN

İSTANBUL LONDRA NEW YORK PARİS

Kilit
Kapı

Sensörü Çıkış
Butonu Alarm

RS485

USB

2.9 Inc. TFT Ekran.

1.000

3.000

1.000

1.000

1.000

160.000 log

125 kHz EM Proximity kart.

Yüz tanıma, Parmak İzi, Kart, Şifre, Kart+(Parmak İzi, Yüz),Şifre+(Parmak İzi, Yüz)

0,1 saniyenin altında.

<0.0001%

<0.0001%

0-10000LUX

TCP/IP, USB host, USB Slave, Wiegand In&Out.

Rölesi ile kapı, turnike, bariyer açtırabilir.

16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar

Türkçe ve İngilizce

Dahili bataryası ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.

DC 12V / 2A çalışma voltajına sahiptir.

0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.

%20 ile %80 nemli alanlar.

175 x 145 x 70 mm

Ekranı

Yüz Kayıt Kapasitesi

Parmak İzi Kayıt Kapasitesi

Şifre Kapasitesi

Kart Kapasitesi

Kullanıcı Kapasitesi

Log Kapasitesi

Kart Türleri

Geçiş Şekilleri

Hızı

Hatalı Kabul Etmesi

Hatalı Red Etmesi

Çalışma Işığı

Bağlantı Şekli

Access Özellikleri

Sesli Komut

Dili

Dahili Batarya

Çalışma Voltajı

Çalışma Sıcaklıkları

Çalışma Nem Değeri

Ölçüleri

MF 856 ID



Kart taşıma ve şifre hatırlama 
sorununu ortadan kaldırır. Sizi 
tanımlayacak kimliğiniz yüz           
biyometrinizde. Yinede istenirse 
parmak izi, kart ve şifre ilede geçiş 
yapılabilinir.

Haberleşme olarak LAN, USB 
bağlantı türlerini desteklemektedir. 

0.1 Saniyenin altında parmak ve 
yüz biyometrisini tanıyarak hızlıca 
geçiş yapabilmeyi sağlar.

Kartlı geçiş sistemlerinde bir 
personelin birden çok kişinin 
kartını okutma dayanışması sık 
görülür. Yüz tanıma sistemi bu 
açıdan da %100 güvenlidir.

Kendi üzerinde dahili bataryaya 
(UPS) sahip olup elektrik              
kesintilerinden etkilenmeden 
çalışır.

Yüksek tarama ve tanıma   güven-

liği sayesinde % 100 hatasız 
eşleştirme yapabilmektedir.

Dikkat Çeken Özellikler

2.9 inçlik geniş ekran, 16.9 milyon 
renk aralığına sahiptir. 

Dahili Rölesi ile kapı, turnike, 
bariyer yahut diğer elektronik 
cihazlara tetik vererek onları 
kumanda edebilir.

Cloud özelliği sayesinde okutulan 
yüz yada parmak izini uzak nokta-

daki server data base’ine online 
olarak anında yazabilir.

Tanımlanmış yüz, parmak izi ve kart 
numarasını aynı anda birden fazla 
cihaza gönderebildiği için 
kullanılan diğer cihazlara tek tek 
tanımlama yaplmasını ortadan 
kaldırır. 

Akıllı öğrenme özelliği ile yüzü her 
okumasında daha derin tarama 
yaparak kaydeder. Böylece bir 
sonraki yüz okutmasını daha rahat 
tanıyarak kendini sürekli geliştirir

Çok karanlık ortamlarda bile yüz 
tanıması yapabilmesi için dual 
pozitron LED teknolojisine sahiptir.

Kişi ve grup bazında geçiş-zaman-

lama yetkilendirmesi yaparak 
professional access kontrol sağlar.

Giriş, çıkış ve paydos saatlerinde zil 

yada kampanaları çaldırarak persone-

lin toplu olarak hareket etmesini 

sağlar.


