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دسـتگاه  اسکنر عنبیه

ویژگی های محصول

کاربـردهای محصول

راهــکار امــن و ســاده احــراز هویــت بــا دقــت 

بــاال بــرای افــراد بــاالی 5 ســال و خصوصــا افراد 

ــت فاقد اثرانگش

طراحــی شــده منطبــق بر آخریــن تکنولــوژی روز 

ســامانه هــای اپتیکــی بــا قابلیــت اســتفاده در 

زیــر نــور مســتقیم خورشــید و در فضاهــای بــاز

پردازنــده تصویــر اختصاصــی  بــه  مجهــز 

را  کــه ثبــت همزمــان تصویــر دو عنبیــه 

ســازد مــی  ممکــن  ثانیــه   1 از  کمتــر   در 

امــکان اتصــال مســتقیم بــه کامپیوتــر از طریق 

ــه ــه جداگان ــع تغذی ــه منب ــاز ب USB و عــدم نی

LEDهــای  داشــتن  بــا  کاربــری  ســهولت 

ــتگاه  ــح دس ــری صحی ــت قرارگی ــا جه راهنم

ــور  ــه سنس ــز ب ــا و مجه ــم ه ــل چش در مقاب

ــذ  ــری از اخ ــرای جلوگی ــت ب ــخیص حرک تش

بدلیــل حرکــت چشــم هــا تــار  تصویــر 

ــروش ــس از ف ــات پ ــگان و خدم ــاوره رای مش
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Iris Recognition System                                                BMT-20

مشـخصات
 فـنی

 219 x 161 x 58 mm

680 gr

بیشتر از 4LP/mm و وضوح)کانتراست( بیش از 60%

ابعاد

وزن

رزولوشن مکانی

)OPD( طول مسیر نوری

عمق میدان

فاصله بین دو مردمک چشم

نورIR برای عنبیه نگاری

رابط ارتباطی

منبع تغذیه

دمای عملکرد

مشخصات فنی محصول

گواهینامه ها

CE , FCC, USB-IF, India STQC, RoHS, WHQL

دوام و پایداری 

ایمنی فوتوبیولوژیکی

سایر

IP64 استاندارد

IEC 62471, IEC 60825-1

مشخصات 
تصویر خروجی

ISO19794-6 مطابق با استاندارد

ابعاد تصویر

وضوح تصویر

فرمت تصویر خروجی

640x480 پیکسل

640x480 پیکسل

رطوبت مجاز محیط

350 تا 380 میلیمتر

30 میلیمتر

بین 40 تا 90 میلیمتر

دو LED با طول موج های 850 و 750 نانومتری

USB 2.0

)USB 2.0 )500 mA, 5V، بدون نیاز به منبع تغذیه جداگانه

0°C ~ 50°C

RH  بین 10 تا 90 درصد، غیر متراکم

ویندوز7، 8، 8.1 و 10، 32 و 64 بیتی
لینوکس اوبنتو نسخه های 12.04،14.14 و 16.04

اندروید نسخه 4 و باالتر

LED نشانگر

چراغ قرمز: دستگاه خیلی باالتر از موقعیت چشم ها قرار دارد.
چراغ آبی: دستگاه خیلی پایینتر از موقعیت چشم ها قرار دارد.

چراغ سبز: موقعیت دستگاه برای اخذ تصویر مناسب است.
چراغ سفید: اخذ تصویر در حال انجام است.

سیستم عامل

کارایی
پشتیبانی از فاصله 40 تا 90 میلیمتری بین دو مردمک چشم

سرعت اخذ تصویر حدود 0.5 ثانیه

)Gaze detection( تشخیص خودکار زاویه نگاه چشم


