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WATFR08 – Ingang Controle systeem met gezichtsherkenning en IR thermometer  
Controle systeem met facial recognition (FR) en nauwkeurige infrarood lichaamsthermometer en 
mondmasker herkenning.  

 
 
Dit standalone systeem meet in minder dan één seconde de lichaamstemperatuur van uw personeel en 
gasten. De gezichtherkennings camera heeft een herkenningspercentage van 99,9% en kan ook het dragen 
van mondmaskers detecteren. De professionele IR thermometer is van topkwaliteit en meet tot wel 1 meter 
afstand de lichaamstemperatuur van de persoon die toegang tot het gebouw wenst.  Indien een persoon een 
verhoogde temperatuur heeft dan volgt er een alarm en wordt het toegangssysteem geblokkeerd. 
 
Product eigenschappen 

- 8 inch display 
- Wifi, Ethernet, optioneel 4G verbinding mogelijk 
- Tot 20.000 geregistreerde gezichten 
- < 1 sec reactietijd 
- Kan worden verbonden met toegangssystemen 
- Geen direct contact nodig met potentiele infectiebronnen 

 
Leveromvang 

- WATFR-08 controle systeem 
- Bekabeling 
- Instructie 

 
Specificaties  

Meetbereik 32 °C – 42.5 °C 

Nauwkeurigheid in meetbereik +/- 0.3°C 

Meetafstand FR 0,3 – 2m 

Gezichtsherkenning Percentage: 99,9% / Snelheid: 300ms 

Geheugen 5000 test records / 20.000 gezichten 

Formaat scherm H23.7 x B12.7 x D1.8cm 
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Gewicht 1.28 kg 

Omgevingstemperatuur -10 °C tot 75 °C 

Opslagtemperatuur -20 °C tot 50 °C 

Luchtvochtigheid 20% - 95% 

CPU  Cortex – A53 Octa-Core 1.4 Ghz 

EMMC 8GB EMMC 5.1 

Display 8 inch TFT LCD 

Camera 1 Mega Pixel met zichtbaar licht en infrarood 

Power Input AC100-240V 50-60Hz 0.8A / Output: DC 12V 3A 

Netwerk WiFi, Ethernet, 4G (optioneel) 

Uitgangen 1 USB, 1RS232, 1 TTL, 1 schakelsignaal, connect met elektrisch slot 
en toegangssystemen 

 
Montage mogelijkheid bij toegangssysteem 

 
 
Kalibratie thermometer 

- Temperatuurkalibratie is na het inschakelen van het apparaat vereist.  Het vergt ongeveer 10 
minuten opwarmtijd voordat de kalibratie uitgevoerd kan worden. 

- Temperatuurkalibratie is minstens elke 3 uur vereist.  Kalibratie gebeurd automatisch als er 5 of meer 
testresultaten met een normale temperatuurmeting binnen de kalibratie interval worden 
afgenomen.  

- Een kortere kalibratie interval moet worden ingesteld als de omgevingstemperatuur snel verandert 
in een korte periode van tijd. De interval kan in het gebruikersmenu worden ingesteld. 

- Handmatige kalibratie of kalibratie van de bedieningsmodus moet worden uitgevoerd wanneer er 
minder dan 5 testresultaten zijn met normale temperatuur binnen het interval. 

- Een handmatige kalibratie kan worden uitgevoerd middels een persoon met een normale 
lichaamstemperatuur of middels een kalibratieoperator. Kalibratieoperators kunnen worden 
ingesteld in het gebruikersmenu. De kalibratiegegevens worden opgeslagen.  

 


