
EASY-CHECK PROVISION-ISR 
CONTACTLOZE TESTEENHEID
Detectie zonder masker | Gezichtsherkenning | Temperatuurmeting

EASY-CHECK is een krachtige toegangscontrolelezer die is ontwikkeld 
door het Israëlische merk Provision om de verspreiding van virussen 
zoals COVID-19 te voorkomen.
Dit alles-in-één apparaat voert gezichtsherkenning, maskerdetectie en 
temperatuurmeting uit in overeenstemming met de recente 
richtlijnen voor veiligheid en risicopreventie.
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EASY-CHECK PLUS:

- Eenvoudige integratie met automatische deuren
- Optimale beeldvorming in complexe lichtomgevingen - 
Nauwkeurigheid temperatuurmeting: ± 0,3 ° C
- Spraakmeldingen
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GEZICHTSHERKENNING

EASY-CHECK werkt op de nieuwste gezichtsherkenningsalgoritmen waardoor het apparaat een 
gezicht kan herkennen, zelfs wanneer de gebruiker een masker draagt.
De krachtige ingebouwde camera van de EASY-CHECK leest de gezichtskenmerken die niet door 
het masker worden bedekt (zoals de ogen, de wenkbrauwen en het onbedekte deel van de 
neusbrug) en identificeert de gebruiker.
Elke gebruiker kan zijn maskers te allen tijde aanhouden en toch toegang krijgen tot het terrein. 
Nauwkeurigheid gezichtsherkenning: 99,7%.

Geïntegreerde modus: naast de standalone-mogelijkheden kan EASY-CHECK gelijktijdig worden 
aangesloten op het CMS van Provision-ISR en worden gebruikt als een camera voor gezichtsdetectie 
zoals elke andere DDA-camera van Provision-ISR, met de mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks 
vanuit het CMS te beheren .

MASKEER DETECTIE

TEMPERATUURMETING

Met de temperatuurmeetmodule kan EASY CHECK een snelle en nauwkeurige lichaamstemperatuurmeting 
uitvoeren. Wanneer de lichaamstemperatuur van de gebruiker hoger is dan normaal (36.5 ° C), zal EASY 
CHECK een alarm activeren of een pushmelding sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor 
toegangscontrole. Nauwkeurigheid temperatuurmeting: ± 0,3 ° C.

Belangrijkste kenmerken

Temperatuur detectie GezichtsherkenningMaskeer detectie

Spraakberichten

Normale temperatuur! Koorts waarschuwing! Geen masker!
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EASY-CHECK kan worden gebruikt om een gebruiker te “markeren” die de beschermende bekleding
niet draagt. De gebruiker wordt uitgenodigd om een masker te dragen om toegang te krijgen tot het 
pand.



EASY-CHECK kan werken op het Wiegand-protocol dat werkt met Wiegand die toegangscontrole ondersteunt. Er zijn 
twee manieren om het te gebruiken:

De eerste manier:
Open de deur na een succesvolle match.

De tweede manier:
De kaartlezer leest de kaartinformatie, Wiegand voert deze in de terminal in en na succesvolle verificatie met de 
gezichtsinformatie, alarmuitgang om de deur te openen.
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EASY-CHECK kan worden geïnstalleerd in ziekenhuizen, scholen, bussen, 

overheidsinstellingen, bedrijven, hotellobby's

en elke andere plaats die risicopreventie-maatregelen vereist.

Wiegand protocol

Installatiemethoden

Specificaties

Wiegand modes
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Systeem: embedded linux
Afmetingen: 301,8 mm x 138,6 mm x 
34,2 mm Schermgrootte: 8 inch
Resolutie: 1280 * 800
Gezichtscapaciteit: 20.000
Afstand gezichtsherkenning: 0,3 ~ 2 m 
Herkenningstijd: ≤ 0,5 s 
Temperatuurafstand: 0,3 ~ 0,5 m 
Temperatuurnauwkeurigheid: ± 0,3 ° C 
Temperatuurresponstijd: 0,5 s 
Beschermingsniveau: IK03
Ingebouwde speaker
Alarmingang 2CH
Alarmuitgang 2 CH
Micro SD-kaartsleuf, tot 128G
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Provision-ISR is een snelgroeiend Israëlisch bedrijf opgericht in 2007 om te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige producten in het 
middensegment van de CCTV-markt.
Ons brede assortiment omvat:
- IP- en HD-technologieën die kunnen inspelen op de gediversifieerde vraag van de markt.
- Geavanceerde CCTV-software en APP's ontwikkeld door onze Israëlische ingenieurs met als doel de gebruikerservaring eenvoudig en intuïtief te 
houden;
- Een compleet assortiment accessoires speciaal ontworpen voor de CCTV-markt, waardoor Provision-ISR een One-Stop-Shop is voor alle CCTV-
productbehoeften.
We streven naar een slimmere en veiligere wereld door beveiligingsprofessionals alle tools te geven die ze nodig hebben om het verschil te 
maken: constante training, professionele en betrouwbare technische ondersteuning en effectieve marketingtools.

PROVISION-ISR:
ISRAËLISCHE KENNIS VOOR EEN SLIMMERE EN VEILIGERE WERELD.




