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MÁY NHẬN DẠNG KHUÔN KẾT HỢP ĐO THÂN 

NHIỆT TỰ ĐỘNG SMT AI09 

Đèn báo trạng thái 
 
 

Camera nhận dạng khuôn mặt và 

đo nhiệt độ tự động 
 
 
 
 
 
 

Máy xịt cồn tay tự động 
 
 
 
 
 

Chân đế di động 
 
 

❖ Thông số kỹ thuật: 

Thiết bị camera nhận dạng khuôn mặt 

- Khoảng cách nhận dạng: 30 – 200cm 

- Khoảng cách đo nhiệt độ : 30 - 1m5 (Khoảng 

cách lý tưởng 50 -70cm) 

- Độ chính xác đo nhiệt độ: ± 0,3 độ C 

- Phạm vi đo nhiệt độ -15 độ C – 45 độ C 

- Thời gian đo: ≤0.2s 

- Xác minh bằng nhiều phương thức: Khuôn 

mặt / Thẻ / Mật khẩu / QRcode, Vân tay 

- Màn hình 5 inch HD 720x1080 

- Dung lượng khuôn mặt: 5.000 

- Dung lượng thẻ: 5.000 

- Bộ nhớ sự kiện: 500,000 

- Giao thức kết nối: TCP/IP, WIFI, RS485 

- Máy xịt cồn tự động dung tích 1000m 

- Đèn báo trạng thái 2 màu xanh đỏ, đèn xanh 

báo xác thực hợp lệ, nhiệt độ bình thường. Đèn 

đỏ cảnh báo khi nhiệt độ cao. 
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❖ Tính năng của thiết bị 

- Nhận dạng khuôn mặt, định danh thông tin ứng dụng trong việc kiểm soát ra vào và 

chấm công. 

- Đo thân nhiệt tự động , cảnh báo bằng âm thanh và đèn báo khi phát hiện người có 

nhiệt độ cao trên ngưỡng cho phép 

- Đưa ra âm thanh nhắc nhở khi phát hiện người không đeo khẩu trang. 

- Xuất báo cáo dạng File excel dữ liệu thông tin ra vào, thời gian ra vào, thông tin đo 

nhiệt độ . 

- Mở rộng kết nối đến phần mềm chấm công và các phần mềm quản lý nhân sự khác. 

- Xịt cồn rửa tay tự động khi người dùng đưa tay xuống phía dưới của máy rửa tay 
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❖ Quy trình hoạt động 

- Đối với nhân viên, phòng quản lý nhân sự tiến hành đăng ký thông tin cho nhân viên 

vào phần mềm và thiết bị. 

- Đối với khách đăng ký làm viêc trước, cần gửi ảnh, thông tin, thời gian làm việc đến lễ 

tân. Nhân viên lễ tân tiến hành đăng ký thông tin cho khách. 
 

 
- Sau khi đăng ký thành công, khi đi vào người dùng sẽ tiến hành nhận dạng khuôn mặt và 

đo thân nhiệt trên thiết bị để nghi nhận thông tin vào phần mềm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giám sát thông qua phần mềm 
 
 

Xịt cồn sát khuẩn tự động 

Đèn xanh sáng báo hợp lệ nhiệt độ bình 

thường, đèn đỏ sáng báo nhiệt độ cao 

Nhắc nhở khi không 

đeo khẩu trang 


