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• ระยะการตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิ ไม่เกิน 1 เมตร  

• เมื่อตรวจจับว่าใส่หน้ากาก ,อุณหภูมิไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส หรือใบหน้าถูกต้องตามที่ตั้ง
ค่าในระบบ หน้าคอนแทคจะทำงาน  

• หากตรวจจับอุณหภูมิได้เกิน 37.3 องศาเซลเซียส จะแสดงข้อความบนหน้าจอ 
 “ABNormal Temp” และหน้าคอนแทคจะไม่ทำงาน 

 
ข้อควรรู้ 

1. ควรใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่อุณหภูมิห้องระหว่าง 10 ° C และ 40 ° C อย่าติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
ใต้ช่องระบายอากาศเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีแหล่งความร้อนอื่นภายในระยะ 3 เมตร; 

2. บุคลากรจากสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง เข้ามาในห้องจะมีผลต่อความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิต้องให้
หน้าผากไม่มีสิ่งปกปิดในห้องเป็นเวลาประมาณ 3 นาที เพื่อมั่นใจว่าอุณหภูมิคงท่ีก่อนที่จะวัดอุณหภูมิ
หน้าผาก; 

3. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่อ่านคืออุณหภูมิที่บริเวณหน้าผาก เมื่อมีน้ำเหงื่อน้ำมันหรือทำขึ้นมาเองที่
หน้าผาก หรือเมื่อผู้สูงอายุมีริ้วรอยมากขึ้นอุณหภูมิการอ่านจะต่ำกว่าอุณหภูมิจริง นอกจากนี้เพ่ือให้
แม่นยำในการวัดอุณหภูมิ ไม่ควรมีเส้นผมบังหน้าผาก ใส่หมวก หรือมีวัตถุใดๆ บังหน้าผากไว้ 
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การติดตั้ง CiF712 บนเคร่ืองกั้นทางเดิน 

 
การประกอบตัวอุปกรณ์บนเครื่องกั้นทางเดิน 

 
การเชื่อมต่อ 

1) เชื่อมต่อเครือข่าย RJ45 กับ PC เพ่ือล็อคอินผ่านเว็ปบราวเซอร์ 
(แนะนำ IE Browser)  

2) เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 12VDC, 2A  
3) เชื่อมต่อเอาต์พุตสำหรับควบคุมเครื่องก้ันทางเดิน หรือไฟสัญญาณ

เตือน (Dry Contact Output)  
 
เริ่มต้นใช้งาน 

1. จ่ายไฟให้อุปกรณ์ (รอตัวเครื่องLearning สภาพแวดล้อม 15 นาที) พร้อมใช้งาน 
เชื่อมต่อผ่านเว็ปบราวเซอร์   IP เริ่มต้น  : 192.168.1.100  

  Username  : admin 
      Password  : 123456 

หมายเหตุ : ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบกอ่นว่าอุปกรณ์อยู่ในเครือข่ายเดยีวกัน (segment) กับ
คอมพิวเตอร์แล้วหรือไม ่
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2. ติดตั้งปลั๊กอิน คลิก “File” ดาวน์โหลดไฟล์ "WebCamera.exe" พร้อมติดตั้ง 
หากทำการติดตั้งปลั๊กอิน จะไม่สามารถ Login ได้

 
 
 

3. เปิดใช้งานฟังก์ชันตรวจสอบใบหน้า FaceMathching 
ไปที่เมนู Event > Smart Analytics >Smart Face 
หมายเหตุ :หากต้องการลงทะเบียนใบหน้าต้องเปิดฟังก์ชั่น FaceMathing ก่อน  และหากไม่ต้องการ
ใช้ฟังก์ชัน FaceMathing ให้ปิดฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้ตัวเครื่องตรวจสอบเพียงหน้ากากและ
อุณหภูมิ 

 

เลือก Close คือ ปิดใช้งาน 
เลือก Open คือ เปิดใช้
งาน 

คลิก “Save” ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 
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4. การลงทะเบียนใบหน้า 
ไปที่เมนู Events > List > Import List 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกชื่อ กรอกลำดับรูป
ลำดับ 

เลือกประเภท 

ยืนหน้าเครื่องในระยะไม่เกิน 1 เมตร 

ลงทะเบียนสำเร็จ 

ตรวจสอบใบหน้าที่ลงทะเบียนที่ 
เมนู  Preview List 
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5. รายการบันทึก สำหรับผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว และยังไมไ่ดล้งทะเบียน 
ไปที่เมนู Events > List > Identify Record > เลือกวันที่ > Search 

 
 

 
6. การตั้งค่าเอาต์พุต เลือกโหมดการใช้งาน สำหรับเชื่อมต่อควบคุมเครื่องกั้นทางเดิน หรือต่อ

ไฟสัญญาณเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนด 
ไปที่เมน ูEvents > Peripheral > Setting > AlarmMode 

  
 
 

เลือก NormalMode คือ โหมดปกติ 
เลือก AbnormalMode คือ โหมดผิดปกติ 

คลิก “Save” ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 
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7. การตั้งค่าเอาต์พุต (เลือกการใช้งานหน้าคอนแทค NO/ NC และเวลาหน่วงรีเลย์)  สำหรับเชื่อมต่อ
ควบคุมเครื่องกั้นทางเดิน หรือต่อไฟสัญญาณ 
ไปที่เมน ูEvents > Peripheral > Setting > AlarmMode 

 
 

8. การเลือกโหมดตรวจจับใบหน้า อุณหภูมิ และหน้ากาก 
ไปที่เมนู Events > Smart Analytics > Smart Face 

 

เลือกเปิดใช้งานโหมดการ
ตรวจจับตามต้องการ 

คลิก “Save” ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 

เปิดการใช้งานฟังก์ชันโหมด Live Detection 
ป้องกันใบหน้าปลอมจากจอมือถือ 

เลือก Close คือ Normal Open (NO) 
เลือก Open คือ Normal Close (NC) 

คลิก “Save” ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 

เวลาหน่วง 
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9. ตั้งค่า IP Address 
IP เริ่มต้น : 192.168.1.100 
หากต้องการเปลี่ยน IP ไปที่เมนู  Network Setting > Base Config > LAN 

  

ตั้งค่า IP อุปกรณ์ ตามต้องการ 

คลิก “Save” ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 


