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Why Panasonic ?

โลกเปล่�ยนไป แต่�ความต้่�งใจของเราไม�เปล่�ยนแปลง
ย้งคงม่�งม้�นสร้างสรรค์ผลิต่ภ้ัณฑ์์ 
เพ่ื่�อค่ณภัาพื่ช่ีวิต่ท่ี่�สดใสของท่ี่กคน

กว� า  100 ปีี  ท่ี่� ค่ณโคะ โนะ ซุ่ เกะ ม้ต่ สึ ชิีต่ะ 
เริ�มผลิต่สินค้าต้่วแรกในป่ ค.ศ. 1918  เป็นข้�วหลอดไฟ 
ผ�านชี� วงสงครามโลกคร้�งท่ี่� 2 ก็ย้งคงร้กษาค่ณภัาพื่ 
แม้ราคาว้ต่ถุ่ดิบจะสูงขึ�น จนกระท้ี่�งในป่ ค.ศ. 1952 
Panasonic เริ�มก�อต้่�งขึ�นในประเที่ศไที่ยมาจน
ถึุงป้จจ่บ้น เราม่ผลิต่ภ้ัณฑ์์หลากหลาย 
มากมายออกสู�ต่ลาดภัายใต่้แบรนด์ 
Panasonic 

และกว�า 60 ปีี ท่ี่� เราม่�งม้�นวิจ้ย และพ้ื่ฒนาระบบ 
กล้องโที่รท้ี่ศน์วงจรปิด  (CCTV) อย�างต่�อเน่�อง ม่บริษ้ที่  
สาขาในประเที่ศไที่ยท่ี่�เปิดดำาเนินการมากว�า 30 ป่ เราม่สินค้า 
หลากหลายมากมายท่ี่�ต่อบโจที่ย์การดูแลที่ร้พื่ย์สินและ 
ความปลอดภั้ยในท่ี่กกล่�มผู้ใชี�งาน สินค้าม่เสถุ่ยรภัาพื่สูง 
อ้ต่ราการผิดพื่ลาด (Failure Rate) เพ่ื่ยง 0.6% 

ผู้้�นำำ�ด้��นำโซลู้ชัันำ
ระบบรักษ�คว�มปีลูอด้ภััย

A Better Life, A Better World

100 years of 
BETTER

สถานท่ี่�ที่ำางานขนาดใหญ่� เช่�น โรงงานอุุตสาหกรรม นอุกจากจะเต็มไปด้วยเคร่�อุงจักร เคร่�อุงม่อุ และสินค้า 
ท่ี่�ต้อุงดูแลรักษาแล้ว พนักงานและผูู้ม้าติดต�อุเข้า-อุอุกโรงงานในแต�ละวันก็ม่จำานวนไม�น้อุย ดังนั�นการควบคุม 
ทุี่กระบบในโรงงานให้ดำาเนินการได้สะดวกรวดเร็ว ขั�นตอุนลดลง และยังคงความปลอุดภััยจึงเป็นสิ�งสำาคัญ่ 

พานาโซนิคขอุนำาเสนอุอุ่กขั�นขอุงการดูแลระบบในโรงงานอุย�างครบวงจรให้ทุี่กระบบที่ำางานร�วมกันได้ 
อุย�างม่ประสิที่ธิิภัาพยิ�งขึ�น บริหารจัดการง�าย ครอุบคลุมทุี่กจุด ช่�วยลดความยุ�งยากในการปฏิิบัติงานขอุง         
เจ้าหน้าท่ี่� พร้อุมสร้างความสะดวกสบายและปลอุดภััยให้กับการที่ำางานในพ่�นท่ี่�โรงงาน

• เช่ือมต่อทุกระบบ ใช้งานง่าย : ตอุบโจที่ย์ความทัี่นสมัย ด้วยระบบอัุจฉริยะขอุงพานาโซนิค 
IP Security System ที่่�สามารถเช่่� อุมต�อุได้กับทีุ่กระบบ เพ่�อุบริหารจัดการงานในโรงงาน 

อุุตสาหกรรมได้หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถควบคุมดูแลทุี่กความเคล่�อุนไหวได้ชั่ดเจน ผู้�าน 
กล้อุง IP ความละเอุ่ยด 4K ท่ี่�พร้อุมจับภัาพความผู้ิดปกติและแจ้งเหตุแบบเร่ยลไที่ม์ เพ่�อุเพิ�ม 
ความสะดวกสบายต�อุการที่ำางาน ตรวจสอุบ และควบคุมพนักงานระหว�างดำาเนินงานการผู้ลิต

• ป้องกันปัญหา สื่อสารรวดเร็ว : พานาโซนิคกับอุ่กขั�นขอุงเที่คโนโลย่ท่ี่� เช่่� อุมต�อุทีุ่กอุุปกรณ ์
ให้ที่ำางานสอุดคล้อุงกันได้อุย�างราบร่�น ที่ำาให้สามารถเข้าถึงระบบติดต�อุส่�อุสารได้ทัี่�งภัายในและ     
ภัายนอุกโรงงาน แม้ในกรณ่ท่ี่�พนักงานในอุงค์กรอุยู�นอุกบริเวณการที่ำางานปกติ ช่�วยป�อุงกันการ 
เกิดปัญ่หาในการที่ำางาน

• เ ข้ า-ออกสะดวก เก็บ ข้อมูลครบ : เติม เต็มประสิที่ธิิภัาพความปลอุดภััยยิ� งขึ� น 
ด้วยระบบควบคุมและ เ ก็บ ข้อุ มูลการ เ ข้ า -อุอุกท่ี่� สามารถบันทึี่ก ข้อุ มูลขอุงพนักงาน 
และผูู้้มาติดต�อุได้โดยอัุตโนมัติผู้�านภัาพจากกล้อุงวงจรปิดท่ี่� ครอุบคลุมทุี่กจุด ตั�งแต� 
ที่าง เ ข้ าจน ถึงภัายใน โรงงาน สามารถตรวจสอุบความผู้ิดปกติ ท่ี่� เ กิด ขึ� น  พ ร้อุม 
แจ้งเต่อุนหากพบผูู้้บุกรุก เพ่�อุให้เจ้าหน้าท่ี่�รักษาความปลอุดภััยเข้าระงับปัญ่หาได้ทัี่นท่ี่
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IP Security System
ระบบรักษาความปลอดภััย IP Security System ดูแลทัั้�งภัายในและภัายนอกโรงงาน 
ผ่่านกล้อง IP ท่่ั้รองรับการทั้ำางานตลอด 24 ช่ัั่วโมง และทั้ำางานควบคู่กับ 
สมาร์ตซอฟต์แวร์ Video Insight ท่่ั้สามารถเช่่ั่อมต่อเข้้ากับระบบอ่่น ๆ 
เช่ั่น Alarm Sensor และ i-VMD  เพ่่ื่อตรวจจับความผิ่ดปกติโดยรอบ 
ช่ั่วยลดการเดินตรวจตราในโรงงาน และลดภัาระงานข้องเจ้าหน้าท่่ั้รักษา 
ความปลอดภััย 

Alarm Sensor
ระบบ Alarm Sensor ท่่ั้ทั้ำางานร่วมกับ 
IP Security System และซอฟต์แวร์ 
Video Insight ได้อย่างลงตัว สามารถ 
ระงับเหตุและแจ้งไปยังซอฟต์แวร์เพ่่ื่อ   
เต่อนผู้่เก่่ยวข้้องได้โดยอัตโนมัติ

Access Control
ระบบควบคุมการเข้้า-ออกตั�งแต่หน้าโรงงาน 
จนถึงพ่ื่�นท่่ั้ด้านในโรงงาน เพ่่ื่อบันทึั้กการเข้้าออก 
ข้องบุคลากรในโรงงานทัั้�งพ่ื่�นท่่ั้ภัายใน และ ภัายนอก
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IP PBX 
ระบบตู้สาข้าโทั้รศััพื่ท์ั้ ช่ั่วยให้การติดต่อ 
ส่่อสารภัายในองค์กรสะดวกรวดเร็ว 
ส่่ อ ส า รไ ด้ ค รอบค ลุ ม ทัั้� ง ภั ายใน แล ะ 
ภัายนอกโรงงาน และสามารถเช่่ั่อมต่อ 
เ พ่่ื่ อใ ชั่� ง า น ร่ ว ม กั บ ร ะ บบกล้ อ ง  I P 
ข้องพื่านาโซนิคได้เปน็อย่างด่

Smart Meeting Room
อุปกรณ์์ทุั้กชิั่�นในห้องประชุั่มควบคุมผ่่านระบบ Smart 
Automation สามารถเปิด-ปิดใชั่�งานอุปกรณ์์พื่ร้อมกันได้ 
ช่ั่วยให้ง่ายต่อการควบคุม และสะดวกสำาหรับทุั้กคนในองค์กร

อีกขัั้�นำขั้องปีระสิิทธิิภั�พก�รรักษ�คว�มปีลูอด้ภััย ที�ม�พร�อมคว�มสิะด้วกขั้องก�รส่ิ�อสิ�รภั�ยในำองค์กร

Face Recognition
ระบบจดจำาใบหน้าพื่นักงานในองค์กร ระบุได้ 
เ ม่่ อ พื่ บ บุ ค ค ล ภั า ย น อก เ ข้้ า ม าใ น พ่ื่� น ท่่ั้  
โดยเฉพื่าะบริเวณ์ท่่ั้เปน็จุดเฝ้�าระวังข้องโรงงาน 
เม่่อตรวจสอบพื่บระบบจะแจ้งเต่อนในทัั้นท่ั้ 

License Plate Recognition
ระบบตรวจจับป�ายทั้ะเบ่ยนรถท่่ั้สามารถเช่่ั่อมต่อกับระบบ 
IP Security System ได้อย่างลงตัว สามารถค้นหาข้้อมูล 
ป� ายทั้ะเบ่ยนข้องบุคคลต้องสงสัยเปน็ตัวอักษรและตัวเลข้ 
เพ่่ื่อให้ทั้ราบเวลาเข้้า-ออกข้องยานพื่าหนะในโรงงานได้

Vision Camera
กล้องตรวจจับหาความผิ่ดปกติในสายพื่าน 
การผ่ลิต หากพื่บความคลาดเคล่่อนหร่อ 
ผิ่ดเพ่ื่�ยนไปจากตน้แบบ ในเร่่องข้องส่ ข้นาด 
หร่อองค์ประกอบข้องชิั่�นงาน กล้องจะ   
ตรวจจับและส่งต่อข้้อมูลไปยังผู้่เก่่ยวข้้อง 
อย่างรวดเร็ว 

Digital Signage
ร ะบบจอแสดงผ่ล D ig i t a l  S i gnage 
สามารถตั�งเวลา และปรับการแสดงเน่�อหาได้ 
อย่างอิสระ ช่ั่วยกระจายข่้าวสารและข้้อมูล 
ให้กับเจ้าหน้าท่่ั้ในองค์กร รวมถึงกลุ่มลูกค้า 
ผู้่มาเย่่ยมชั่ม และในกรณ่์เกิดเหตุฉุกเฉินระบบ 
จะทั้ำาการแจ้งเต่อนอัตโนมัติ



6 7

Smart Management and Safety

11

Residence Solution | Smart & Safety Life

Residence
ESIDENCE

Access Control

Video Insight

Key Feature

Key Feature

Monitoring with Guard Tour Function

Lift Control

Integrates with
Video Insight 

Event
Reporting 

Online Access
to EXgarde Web  

Manage Key
Holders 

Manage
Multiple Sites

Quickly Delete
a Card if lost 

Centrally
Controlled 

Time 
Scheduling

Guard Tour : มีระบบแจ้งเตือนจากกล้องตามจุดต่าง ๆ 
ตามเวลาที่ตัง้ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบนหน้าจอและ
บันทึกข้อมูลสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยลดจ�านวนเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่ต้องออกไปเดินตรวจตราทุกจุดลงได้
Open Platform : เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด สามารถ
เช่ือมต่อกับกล้องได้หลายยี่ห้อหลากหลายรุ่น ท�าให้ง่าย
ต่อการออกแบบและติดตั้ง
เช่ือมตอ่กบัระบบ Access Control - TDSi : ควมคมุและ
เฝ้าระวงัการเขา้ออกอาคารและพ้ืนที่ในรเิวณที่ก�าหนด ช่วย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น
สามารถดูได้ทุกทีผ่่านซอฟต์แวร์ VI Mobile : ช่วยให้ 
ตรวจตราจากที่ไหนก็ได้
เช่ือมต่อกับ Sensor - Optex : ระบบจะท�าการแจ้ง
เตือนทันทีเมื่อมีผู้บุกรุก

ท�างานร่วมกับฟังก์ ชันการ
ควบคุม Lift เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและสะดวกสบายกับ
ผู้อยู่อาศัย

การบริหารจัดการอุปกรณ์ ทั้ งหมด
และการตรวจสอบการเข้าออกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการที่เข้าใจและใช้งานได้ง่าย

สามารถบริหารจัดการข้อมูลบัตร ไม่
ว่าการใส่ข้อมูล, รูปภาพเจ้าของบัตร 
หรอืตดิตามการเขา้ออกของเจ้าของบตัร

รอง รั บ ก า รท� า ง านอย่ า ง
รวดเร็วผ่าน Web Browsers

ยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยอีกขั้นด้วยการ
ท�างานร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
กลอ้งวงจรปิดช้ันน�าอยา่ง Video Insight

ลดเวลาในการบริหารจัดการ
บตัร ดว้ยการเขา้ถงึขอ้มูลบตัร
ได้อย่างรวดเร็วโดยซอฟต์แวร์

การควบคุมและตรวจสอบการท�างาน
ได้หลายสถานที่พร้อมกัน ด้วยการ
ท�างานแบบ Multiple Sites

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้วยฟังก์ชัน 
Event Reporting ที่ท�าให้คุณติดตามการ
เข้าออกได้อย่างทันท่วงที

สามารถก�าหนดช่วงเวลาในการเข้าถึง 
พื้นที่ ในแต่ละพื้น ท่ีได้ เ ช่น พื้นที่ 

ส่วนกลาง, Fitness, สระว่ายน�้า

Alarm

External Sounder
Door Lock

Door Contact

Reader

Lift ControlIntegrate

Push 
to Exit

IP Security System ระบบกล้องโทั้รทัั้ศัน์วงจรปิดอัจฉริยะ เหมาะกับพ่ื่�นท่่ั้ในโรงงาน เพื่ราะระบบสามารถทั้ำางานครอบคลุมทุั้กจุด 
ผ่่านกล้อง IP ความละเอ่ยดสูงระดับ 4K กล้อง Speed Dome และกล้อง 360 องศัา ท่่ั้มาพื่ร้อมระบบ 
วิเคราะห์ภัาพื่ด้วยซอฟต์แวร์ i-VMD ในตัวกล้อง ตรวจจับพื่ฤติกรรมต้องสงสัยต่าง ๆ โดย 
สามารถตั�งตารางเพ่่ื่อกำาหนดการเปิด-ปิดโปรแกรม วิเคราะห์ภัาพื่ในช่ั่วงเวลาท่่ั้แตกต่างกันได้อย่าง 
ม่ประสิทั้ธิิภัาพื่ และด้วยความคมชัั่ดระดับ 4K จึงเห็นรายละเอ่ยดได้อย่างชัั่ดเจน นอกจากน่�กล้อง IP 
ยังม่ระยะเวลารับประกันสินค้าถึง 5 ป่

ระบบ Alarm Sensor ช่ั่วยเสริมความปลอดภััยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมข้องคุณ์ โดยทั้ำางานร่วมกับระบบ 
กล้องวงจรปิด IP Security System ได้อย่างลงตัว เม่่อตรวจพื่บความผิ่ดปกติในพ่ื่�นท่่ั้ เซน็เซอร์จะรายงาน 

ข้้อมูลโดยอัตโนมัติไปยังซอฟต์แวร์ Video Insight เพ่่ื่อส่งสัญญาณ์ไปแจ้งอุปกรณ์์ต่าง ๆ ในการเต่อน 
ผู้่เก่่ยวข้้องให้เข้้าดูแลพ่ื่�นท่่ั้โดยเร่งด่วน

ระบบควบคุมการเข้้า-ออกอาคารสถานทั้่่ สามารถรองรับการใชั่�งานมากถึง 1 แสนคน 
ไม่จำากัดจำานวนประตู กำาหนดช่ั่วงเวลาการเข้้า-ออกข้องพื่นักงานในโรงงาน รวมถึงสามารถระบุ 
การเข้้างานข้องเจ้าหน้าท่่ั้ผู้่ปฏิิบัติงานรายบุคคลได้ นอกจากน่�ยังทั้ำาหน้าท่่ั้บันทึั้กข้้อมูล พื่ร้อม 
เช่่ั่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด เพ่่ื่อแสดงภัาพื่การเข้้า-ออกพ่ื่�นท่่ั้โรงงานได้ทุั้กจุด

Visitor Management System

Key Feature
• i-VMD ระบบวิเคราะห์ภัาพื่อัจฉริยะ ทั้่่ติดตั�งในตัวกล้อง
• กล้อง 4K ความละเอ่ยดสูง มองเห็นภัาพื่ได้ชัั่ดเจน 
ครบทุั้กรายละเอ่ยด

• กล้อง 360 องศัา มุมมองชัั่ดเจนเห็นครบทุั้กราย 
ละเอ่ยด พื่ร้อมฟังก์ชัั่น Advanced De-warping 
เข้้าถึงพื่่�นทั้่่ทัุ้กซอกมุม 

• ซอฟตแ์วร ์Video Insight โปรแกรมศันูย์กลาง รองรับการ 
เช่่ั่อมต่ออุปกรณ์์รักษาความปลอดภััยต่าง ๆ เข้้าด้วยกัน

• บันทึั้กภัาพื่ผ่่านระบบ Server และแสดงภัาพื่ผ่่าน 
เคร่่องคอมพิื่วเตอร์ Client

• รองรับการแสดงผ่ลด้วยภัาพื่บนระบบปฏิิบัติการต่าง ๆ 
ทั้าง Smartphone, MacBook และ เคร่่องคอมพื่ิวเตอร์ 
Client ได้อย่างอิสระ 

• ฟังกชั์ั่น Guard Tour ดแูลท่ัั้วถงึ โดยลดการทั้ำางานเจา้หนา้ทั้่่   
รักษาความปลอดภััยในการเดินตรวจตรา

• IR Infrared ช่ั่วยในการมองเห็นภัาพื่ในทั้่่ม่ดและระยะไกล 
ได้เปน็อย่างด่

Beam Sensor 
ระบบ Beam Sensor จะส่งลำาแสงเสม่อนเปน็แนวรั�ว 
สามารถท่่ั้จะตรวจจับความผิ่ดปกติทัั้นท่ั้ เม่่อพื่บ 

ผู้่บุกรุกหร่อคนป่นข้้ามรั�วพื่ร้อมทัั้�งส่งสัญญาณ์ 
Alarm ไปยงัซอฟตแ์วร์ Video Insight เพ่่ื่อแจง้เต่อนไปทั้่่ 

หน่วยรักษาความปลอดภััยในข้ณ์ะเกิดเหตุ

ระบบบริหารจัดการผู้่มาติดต่อกับทั้างโรงงาน ทั้ำาหน้าท่่ั้เก็บข้้อมูลข้องผู้่ติดต่อ เวลาเข้้า-ออก 
ช่ั่วยลดขั้�นตอนในการตรวจสอบคนเข้้า-ออก สามารถเช่่ั่อมต่อกับลิฟต์เพ่่ื่อควบคุม Visitor 
ในการเข้้าถึงพ่ื่�นท่่ั้ในแต่ละชัั่�น เพ่ิื่มประสิทั้ธิิภัาพื่ความปลอดภััยให้กับโรงงาน

Alarm Sensor

Access Control

Video Insight
รองรับการเช่่ั่อมต่ออุปกรณ์์ต่าง ๆ เข้้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบ Alarm 
Sensor ระบบ Access Control ระบบ Face Recognition ระบบ License 
Plate Recognition และระบบ IP PBX นอกจากน่�ยังสามารถบันทึั้กภัาพื่ 
ข้ณ์ะใชั่�งาน รวมถึง backup ไฟล์ภัาพื่ผ่่านระบบ Server พื่ร้อมฟังก์ชัั่น 
แสดงผ่ลผ่่านทั้างสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์์ต่าง ๆ

Red Scan
ม่านเลเซอร์ท่่ั้ม่ความละเอ่ยดในการตรวจจับพ่ื่�นท่่ั้ 
มากกว่าเซน็เซอร์ท่ัั้วไป สแกนได้ท่ัั้วพ่ื่�นท่่ั้และผ่นังรอบ 
ด้าน สามารถตั�งค่า Zoning ตามพ่ื่�นท่่ั้ในโรงงาน  
โดยตั�งการแสดงผ่ลต่างกันไปตามระดับความสำาคัญ 
ข้องพ่ื่�นท่่ั้ได้ถึง 3 รูปแบบ เช่ั่น พ่ื่�นท่่ั้ส่ชั่มพูื่อ่อน 
อยู่ในระดับการแจ้งเต่อน พ่ื่�นท่่ั้ส่ชั่มพูื่เข้้ม อยู่ในระดับ 
ต้องส่งคนเข้้าไปตรวจสอบ และพ่ื่�นท่่ั้ส่แดง ส่ังให้ระบบ
ปิดประตูในพ่ื่�นท่่ั้โดยอัตโนมัติ เปน็ต้น

Fiber Optic Sensor
เซน็เซอร์ตรวจจับวัตถุ สามารถระบุจุดเกิดเหตุ พื่ร้อมบอกตำาแหน่งและพิื่กัดได้แม่นยำา 
เพ่่ื่อให้เจ้าหน้าท่่ั้รักษาความปลอดภััยป�องกันผู้่บุกรุกตามแนวรั�วได้ทัั้นเวลา

Network Cable : CAT5E or CAT6 Cable

WV-CU980

WV-S2511LN 

WV-S6131

WV-SFN130 

WV-SPV781L

Unlimited IP Camera*

VI Monitor Plus

VI Monitor Plus

VI Monitor Plus

Local Network

PC1

PC2

PC3

WV-S1531LN WV-X6531N 

WV-S1131 

WV-X4171 

WV-S4150 

WV-S2111L 

*จํานวนกล้องข้ึนอยู่กับสมรรถนะของ Server
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ตััวอย��งก�รเช่ั� อมตั�อระบบแบบพ่�นำฐ�นำ

กล้อง

คัดเลือก และส่งภาพ 
ใบหน้าที่ดีที่สุด

(ในกรณีของ WV–ASM300)
การแจ้งเตือน

เครื่องเซิร์ฟเวอร์รอง 9 เครื่อง / เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก 1 เครื่อง

WV–ASM300 
+ซอฟต์แวร์ส่วนขยาย 
  (WV–ASE231)

ผลการค้นหา 
รายงานทางสถิติ

ส่วนประมวลผลภาพ
- บันทึกภาพใบหน้าลงในฐานข้อมูล
- จับคู่ใบหน้า รายงานแจ้งเตือน
- การประเมินอายุและเพศ

ภาพตัวอย่าง 
(Thumbnail)

เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก (มากสุด 10 เครื่อง)

วิดีโอสตรีม วิดีโอสตรีม

Face Recognition ระบบ Face Recognition เปน็ซอฟต์แวร์มากความสามารถ ตรวจจับหน้าคนได้ถึง 30,000 ใบหน้า  
เหมาะสำาหรับบริเวณ์พ่ื่�นท่่ั้เข้้า-ออกโรงงาน และพ่ื่�นท่่ั้คัดกรองพิื่เศัษ เฉพื่าะบุคคลหร่อเจ้าหน้าท่่ั้ในแผ่นก เช่ั่น 
คลังสินค้า หน่วยผ่ลิต ฯลฯ ช่ั่วยลดจำานวนเจ้าหน้าท่่ั้รักษาความปลอดภััย เพ่ิื่มประสิทั้ธิิภัาพื่การทั้ำางานให้
ปลอดภััยย่ิงขึ้�น และช่ั่วยลดเวลาในการค้นหาภัาพื่บุคคลในพ่ื่�นท่่ั้โดยรอบโรงงาน

Blacklist Face Detection 
(ตัรวจจับใบหนำ��บุคคลูเฝ้� �ระวัง)

ระบบตรวจจับใบหน้าต้องห้าม สามารถจดจำาและแยกแยะใบหน้าคนร้ายจาก
ใน Blacklist ได้ เม่่อนำามาทั้ำางานร่วมระบบกับ Video Insight ช่ั่วยเพ่ิื่มอัตรา
ความปลอดภััยสูงย่ิงขึ้�น เพื่ราะเม่่อระบบตรวจสอบพื่บผู้่บุกรุกจะส่งสัญญาณ์ 
Alarm เต่อนในทัั้นท่ั้ ช่ั่วยให้เจ้าหน้าท่่ั้ดูแลรักษาความปลอดภััยรับทั้ราบและเข้้าไป 
ระงับเหตุได้ ก่อนเกิดความผิ่ดพื่ลาด

Un-Register Face Detection/Face Alert 
(ตัรวจจับใบหนำ��ไม�คุ�นำเคย)

ระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลภัายนอกท่่ั้ไม่ได้ลงทั้ะเบ่ยน สามารถระบุใบหน้าผู้่ท่่ั้ 

ไม่ใช่ั่พื่นักงานในโรงงานได้ และยังทั้ำางานร่วมกับระบบ Video Insight  
เพ่่ื่อเช่่ั่อมต่อและส่งสัญญาณ์ Alarm ถึงเจ้าหน้าท่่ั้รักษาความปลอดภััย 

ทัั้น ท่ั้ ท่่ั้ ต รวจพื่บ บุคคลภัายนอก รวม ถึ ง ร ายงาน ข้้อ มู ล ถึ ง ผู้่ ดู แ ล 
โดยตรงผ่่านภัาพื่ ท่่ั้ ส่ง เ ข้้ าไปในระบบคอมพิื่ว เตอ ร์ห ร่อสมา ร์ต โฟน  
เพ่่ื่อให้ผู้่ดูแลสอดส่องและตรวจเชั่ค็ความปลอดภััยได้โดยทัั้นท่ั้    

License Plate Recognition (LPR)
บันทึั้กภัาพื่ป�ายทั้ะเบ่ยนรถทัั้�งกลางวันและกลางค่น ด้วยระบบอ่านป�ายทั้ะเบ่ยนรถอัตโนมัติ (LPR) ท่่ั้สามารถ Plug-in เข้้ากับ Video Insight

IP PBX
ระบบตู้สาข้าโทั้รศััพื่ท์ั้ทั้ำาให้ไม่พื่ลาดทุั้กการติดต่อส่่อสาร 
พื่ร้อมจัดสรรช่ั่องทั้างการส่่อสารในโรงงานได้อย่างม่ประสิทั้ธิิภัาพื่ 
สามารถรองรับได้มากกว่า 2,000 เลข้หมาย อ่กทัั้�งระบบยังสามารถ 
เช่่ั่อมต่อโดยตรงกับระบบ Video Insight และเม่่อเกิดเหตุ ระบบสามารถ 

โทั้รแจ้งเหตุไปยังผู้่เก่่ยวข้้องผ่่าน IP PBX ได้ทัั้นท่ั้

Key Feature
• การโทั้รส่่อสารด้วยภัาพื่และเส่ยง
• ใชั่�ประกาศัแจ้งเต่อนเม่่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• เสริมจุดเด่นในเร่่องความปลอดภััย
• ติดตั�งง่าย ด้วยเทั้คโนโลย่ SIP Protocol
• เช่่ั่อมต่อกับระบบ VDO Intercom ช่ั่วยเพื่ิ่มประสิทั้ธิิภัาพื่ 

ในการส่่อสาร
• Mobile Softphone ทั้ำาให้สมาร์ตโฟนเป็นเบอร์ต่อภัายใน  
ช่ั่วยให้รับสายท่่ั้โอนเข้้าเบอร์ภัายในได้ แม้ไม่อยู่ท่่ั้โต๊ะ

IP Phone
หัวเคร่่อง IP Phone ข้องพื่านาโซนิค สามารถเช่่ั่อมต่อกับกล้อง IP ได้สูงสุดถึง 
16 ตัว ช่ั่วยประหยัดเวลาได้มาก เพื่ราะผู้่จัดการโรงงานสามารถเร่ยกดูภัาพื่ตาม 
กล้องจุดต่าง ๆ  ได้ทัั้นท่ั้ทุั้กเม่่อ อ่กทัั้�งระบบ IP PBX ยังสามารถเช่่ั่อมต่อกับอุปกรณ์์ 
IP VDO Doorphone รุ่น KX-NTV150 ช่ั่วยในการมอนิเตอร์ในไลน์ผ่ลิต และช่ั่วยให้ 
ผู้่จัดการโรงงานและพื่นักงานในไลน์ผ่ลิตพูื่ดโต้ตอบส่่อสารกันได้ง่ายผ่่านทัั้�งภัาพื่ 
และเส่ยง *จำานวนกล้องขึ้�นอยู่กับสมรรถนะข้อง Server

Monitor images from KX-NTV series cameras

KX-HDV430Mobile Softphone
* The photo is for illustrative purposes only.

Base station

KX-N300

Office

Mobile 
network

Mobile Phone 

092-123-4322

080-888-7777

Outside

Customer

092-123-4322

Extension
#100 

การค้นหาใบหน้า

การจับคู่ใบหน้า

ระบบอ่านป�ายทั้ะเบ่ยนอัตโนมัติ (LPR) ช่ั่วยในการอ่านป�ายทั้ะเบ่ยนรถ พื่ร้อมระบุส่ 
และย่่ห้อรถได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั�นระบบยังสามารถบันทึั้กข้้อมูลป�ายทั้ะเบ่ยนรถ 
เก็บไว้ใชั่�ในกรณ่์ฉุกเฉิน สามารถค้นหาข้้อมูลท่่ั้ได้บันทึั้กไว้ผ่่านตัวเลข้และตัวอักษรได้ 
นอกจากน่�ยังทั้ำางานร่วมกับระบบ Video Insight หากตรวจสอบพื่บเลข้ทั้ะเบ่ยนรถ 
ท่่ั้ตรงกับใน Blacklist ระบบจะเช่่ั่อมต่อเพ่่ื่อทั้ำาการแจ้งเต่อนได้ทัั้นท่ั้   

ขอบเขตในแนวนอน : ±45°

การจับคู่ใบหน้า ใบหน้าท่ีบันทึกไว้ การจับคู่ใบหน้า ใบหน้าท่ีบันทึกไว้ การจับคู่ใบหน้า ใบหน้าท่ีบันทึกไว้ การจับคู่ใบหน้า ใบหน้าท่ีบันทึกไว้
10 ปีก่อน

ขอบเขตในแนวตั�ง : ±30° แว่นกันแดด การเปล่ียนแปลงตามวัยบนใบหน้า

การค้นหาใบหน้า การจับคู่ใบหน้า
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EFP1 Series
• High picture quality and a wide viewing angle make these 
   Displays ideal for signage use

• The EFP1 series are suitable for indoor signage 

• It provides USB Media player, Portrait installation and 18/7 
   operation except for 49” EFP1 which is 24/7 operation

• OPS allows for more cost-e�ective system, less cabling, 
    management of digital signage

EFP1 Series

1920 x 1080

IPS/ Edge-LED IPS/ Direct-LEDIPS/ Direct-LED

450 cd/m²

Screen Size

Brightness

Panel Type / Backlight

Resolution

TH-55EFP1 TH-43EFP1TH-49EFP1

55-inch

550 cd/m²

49-inch 43-inch

550 cd/m²

55’’

49’’

43’’

ระบบอัจฉริยะท่่ั้ควบคุมอุปกรณ์์ทุั้กอย่างในห้องประชุั่ม เช่ั่น projector จอมอนิเตอร์ ระบบแสงสว่าง ระบบ Video Conference ระบบเคร่่องปรับอากาศั โดยระบบ 

ทัั้�งหมดสามารถทั้ำางานภัายใต้ระบบ Smart Automation ส่ังเปิด-ปิดทุั้กอุปกรณ์์ได้จากสมาร์ตโฟน แท็ั้บเล็ต หร่อสวิตชั่เ์ด่ยวในห้อง สามารถเห็นสถานะไฟแสงสว่าง 
ผ่่านคอมพิื่วเตอร์หร่อม่อถ่อแม้ไม่ได้อยู่ในห้องประชุั่ม เจ้าหน้าท่่ั้ฝ่้ายอาคารสถานท่่ั้สามารถเชั่ก็ระบบต่าง ๆ ในห้องประชุั่มพื่ร้อมทัั้�งส่ังปิด-เปิดอุปกรณ์์จากทั้างไกล 
จึงช่ั่วยลดเวลาเดินตรวจตรา

Video Conference
ระบบประชุั่มทั้างไกลสุดลำ�าจากพื่านาโซนิค เช่่ั่อมต่อได้มากถึง 24 จุด และม่รัศัม่ 
การกระจายเส่ยงข้องไมโครโฟน 360 องศัาได้ไกลถึง 3 เมตร และยังสามารถ 
เช่่ั่อมต่อภัาพื่ผ่่านระบบ IP PBX และ Mobile Softphone พื่ร้อมทัั้�งรองรับ 
Bandwidth ได้สูงถึง 24 MB จึงให้ภัาพื่และเส่ยงท่่ั้คมชัั่ดตลอดการใชั่�งาน  
ระบบสามารถใชั่�งานง่ายและม่เสถ่ยรภัาพื่สูง ช่ั่วยลดค่าใชั่� จ่ายและเวลา 
ในการเดินทั้างเพ่่ื่อไปประชุั่มได้ อ่กทัั้�งระบบยังสามารถแชั่ร์ข้้อมูลต่าง ๆ ใน
คอมพิื่วเตอร์ระหว่างดำาเนินการประชุั่มให้ผู้่อ่่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ผ่่านชุั่ด Video Conference

Smart Meeting Room

• ภัาพื่ส่สด แม้ในสภัาวะทั้่่ม่แสงมาก
• ความสว่างสูง เม่่อเทั้่ยบกับข้นาดกะทั้ัดรัด
• Contrast สูง 3,000,000 : 1
• มุมมองทั้่่ชัั่ดเจนมากข้ึ�นด้วย Daylight View Basic
• หลอดภัาพื่แบบเลเซอร์ใชั่�งานได้ทั้นทั้านกว่า 20,000 ช่ัั่วโมง
• แผ่่นกรองอากาศัทั้่่ทั้นทั้าน สามารถถอดทั้ำาความสะอาด  
และนำากลับมาใชั่�ใหม่ได้

Projector
Projector ข้นาดกะทัั้ดรัด ตอบโจทั้ย์ทุั้กการใชั่�งาน PT-VMZ60 Series 
เหมาะกับห้องประชุั่มทุั้กสถานท่่ั้ เพื่ราะเปน็ LCD Projector ท่่ั้ม่นำ�าหนักเบาท่่ั้สุด เพ่ื่ยง 

 

7.2 กก. ความสว่างสูงถึง 6,000 lumens ติดตั�งและเช่่ั่อมต่อง่าย ไม่ม่สะดุด

รุ�นำสีิด้ำ�
* ตััว เค ร่ื่� อง สีีดำำ � มีี เฉพ�ะ     
ร่ื่�น PT-VMZ60 เท่��นั�น Vision Camera

กล้องสำาหรับตรวจตราในสายพื่านการผ่ลิต หากพื่บข้้อผ่ิดพื่ลาด เช่ั่น 
ตำาแหนง่อุปกรณ์์ผิ่ดไปจากเดมิ พื่บส่ิงแปลกปลอมในไลนก์ารผ่ลติ ระบบจะทั้ำาการ 
เต่อนไปยังระบบควบคุมการผ่ลิตเพ่่ื่อแจ้งสินค้าท่่ั้ผิ่ดปกติ หร่อแจ้งเต่อนผ่่าน  

Video Insight ไปยังห้อง Control Room เพ่่ื่อให้ผู้่ดูแลเข้้ามาตรวจสอบ 
ความผิ่ดปกติท่่ั้เกิดขึ้�น

Document Scanner
ช่ั่วยจัดเก็บข้้อมูลเอกสารและรายงานสำาคัญได้ 
อย่างรวดเร็วและม่ประสิทั้ธิิภัาพื่ ในรูปแบบข้อง  
Soft File พื่ร้อมด้วยฟังก์ชัั่น OCR ช่ั่วยใน 
การแปลงไฟล์เอกสารท่่ั้ถูกสแกนให้เป็นข้้อความ 
รูปแบบตัวอักษรทัั้�งภัาษาไทั้ยและองักฤษ และบนัทึั้ก 
เปน็ Soft File รูปแบบต่าง ๆ

ส่่อประชั่าสัมพัื่นธ์ิสุดลำ�านำาเสนอได้ทัั้�งรูปแบบภัาพื่และเส่ยง สามารถเข้้าถึงส่่อได้ง่าย  

สร้างการรับรู้ให้กับพื่นักงานในโรงงานและผู้่มาติดต่อ พื่ร้อมฟังก์ชัั่นตอบโจทั้ย์    
ให้กับผู้่ใชั่�งาน เพื่ราะสามารถตั�งเวลาและข้้อมูลท่่ั้ต้องการนำาเสนอได้อย่างอิสระ 

การนำาเสนอ Content ผ่่านจอภัาพื่ท่่ั้เร่ยงต่อกันเป็นจอข้นาดใหญ่ สามารถ 
สร้างความประทัั้บใจแก่ผู้่พื่บเห็น เหมาะสำาหรับติดตั�งในห้อง Control Room 
ข้องโรงงาน ใชั่�ตรวจตราและตรวจสอบข้้อมูลความปลอดภััยตลอด 24 ช่ัั่วโมง 
และยังปรับใชั่�ในรูปแบบข้องการประชั่าสัมพัื่นธ์ิเพ่่ื่อส่่อสารและสร้างภัาพื่ลักษณ์์ 
ท่่ั้ด่ข้องโรงงานให้กับทัั้�งพื่นักงานและผู้่ท่่ั้มาติดต่อได้อ่กด้วย 

Professional Display 

• VFP Series น่� แสดงภัาพื่ต่อกันได้หลายจอ ให้ภัาพื่ข้นาดใหญ่ทั้่่ ดูล่่นไหล 

และม่พื่ลัง ในระบบ Multi-Screen 
• ข้อบจอ ด่ไซน์บางเฉ่ยบม่ 3 ข้นาด ลดระยะข้อบชั่นข้อบข้องจอภัาพื่เหล่อเพื่่ยง 
0.8 มม., 1.88 มม. และ 3.5 มม.

• Panel วัสดุทั้นทั้านและม่คุณ์ภัาพื่สูง ใชั่�งานได้เต็มประสิทั้ธิิภัาพื่ตลอด 24 ช่ัั่วโมง 
ต่อวัน และทั้ั�ง 7 วันต่อสัปดาห์

• คุม้คา่ด้วยระบบ OPS (Open Pluggable Specification) ช่ั่วยในการบรหิารจดัการ 
Digital Signage และลดค่าใชั่�จ่ายในการเดินสายระหว่าง PC และจอ Display

VFP Series

VFP Series
• Ultra narrow bezel video wall with OPS slot

• The VFP Series delivers seamless, multi-screen Displays for dynamic, large-screen use

• Ultra narrow bezels on the VFP30 series video wall reduce bezel-to-bezel distance to a near-invisible 0.88mm

• Durable panel material and quality components ensures dependable 24 hours operation seven days a week

• OPS allows for more cost e�ective system design, less cabling, management of digital signage

VFP Series

1920 x 1080

1.8mm 3.5mm0.88mm

IPS/Direct LED

500 cd/m2

Screen Size

Brightness

Panel Type / Backlight

Resolution

Bezel to Bezel

TH-55VFP30 TH-55VFP10TH-55VFP20

55-inch

*TH-55VFP30 *TH-55VFP20 *TH-55VFP10

55’’

VFP Series
• Ultra narrow bezel video wall with OPS slot

• The VFP Series delivers seamless, multi-screen Displays for dynamic, large-screen use

• Ultra narrow bezels on the VFP30 series video wall reduce bezel-to-bezel distance to a near-invisible 0.88mm

• Durable panel material and quality components ensures dependable 24 hours operation seven days a week

• OPS allows for more cost e�ective system design, less cabling, management of digital signage

VFP Series

1920 x 1080

1.8mm 3.5mm0.88mm

IPS/Direct LED

500 cd/m2

Screen Size

Brightness

Panel Type / Backlight

Resolution

Bezel to Bezel

TH-55VFP30 TH-55VFP10TH-55VFP20

55-inch

*TH-55VFP30 *TH-55VFP20 *TH-55VFP10

55’’

Digital Signage

Video Wall

SQP1 Series
• Large-screen 4K Displays with OPS slot

• 4K Indoor Displays add powerful features for Pro Users in 
    a lightweight and stylish design

• The SQP1 series of 4K LCD Displays employ 4K picture   
   quality to render intricately detailed, large screen images

• Durable panel materials and quality components ensures 
    dependable 24 hours operation seven days a week

• OPS allows for more cost-e�ective system design, less 
    cabling, management of digital signage

EQP1 Series 
• Large-screen 4K Displays with OPS slot

• 4K entry professional Display with unbeatable cost-to-
   performance and reliability

• The EQP1 Series of 4K LCD Displays employ 4K picture   
   quality to render intricately detailed, large-screen images

• It supports Media Player

• OPS allows for more cost-e�ective system design, less 
    cabling, management of digital signage

98’’

86’’

SQP1 Series

98-inch

500 cd/m²

IPS / Direct LED

3840 x 2160

Screen Size

Brightness

Panel Type / Backlight

Resolution

EQP1 Series

3840 x 2160

IPS/Direct LED IPS/Edge LED

500 cd/m2 410 cd/m2

Screen Size

Brightness

Panel Type / Backlight

Resolution

TH-86EQP1

TH-98SQP1

TH-75EQP1

86-inch 75-inch

75’’

• แสดงภัาพื่ความคมชัั่ดสูงและมุมมองกว้าง เหมาะสำาหรับใชั่�เป็นป� ายโฆษณ์า 
ภัายในอาคาร

• สามารถเล่น VDO หร่อภัาพื่จาก USB ได้ทั้ันทั้่ ติดตั�งในแนวตั�งได้ และทั้ำางานได้ 
18/7 ยกเว้นรุ่น 49” EFP1 ทั้่่ทั้ำางานได้ 24/7

• คุ้มค่าด้วยระบบ OPS (Open Pluggable Specification) ช่ั่วยบริหารจัดการ 
ระบบ D ig i ta l  S ignage และลดค่ าใชั่� จ่ ายในการ เดินสายระห ว่าง 
PC กับจอ Display

• จอภัาพื่ม่ความคงทั้น ส่สันสวยสดสมจริง มาพื่ร้อมการรับประกัน 3 ป่

EFP1 Series

Command Fusion - Smart Meeting Room

PT-VMZ60 Series

Resolution

PT-VMZ60

WUXGA

PT-VMZ50 PT-VMZ40 PT-VMW60

WXGA
Light Output 6,000 lm 5,000 lm 4,500 lm 6,000 lm 5,000 lm

PT-VMW50

Requires Optional
USB Wireless Module

Excluding
PT-VMZ40

PT-VMZ60 Series

Resolution

PT-VMZ60

WUXGA

PT-VMZ50 PT-VMZ40 PT-VMW60

WXGA
Light Output 6,000 lm 5,000 lm 4,500 lm 6,000 lm 5,000 lm

PT-VMW50

Requires Optional
USB Wireless Module

Excluding
PT-VMZ40

หน้าจอ Professional Display คุณ์ภัาพื่ระดับ 4K ข้องพื่านาโซนิคสามารถรองรับการทั้ำางานได้ถึง 18/7 และ 24/7 แสดงผ่ลต่อเน่่องได้ยาวนาน เหมาะสำาหรับ 
การใชั่�งานภัายในบริเวณ์โรงงาน ช่ั่วยเพ่ิื่มความสามารถในการนำาเสนอคอนเทั้นต์ดิจิทัั้ลได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงควบคุมการนำาเสนอได้อย่างท่่ั้ต้องการ
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Specification Specification

WV-S1531LN
KX-HDV430

WV-X4571L

Mobile Softphone

WV-X6533LN

SL-200QN

WV-ASF950

SL-350QFR

WV-S1131
KX-NS300

WV-S1570L

KX-NTV160

WV-X6531N

Red wall SIP-5030

Video Insight SERVER

Red Scan RLS-3060SH

• Full HD 1080p 60 fps
• iA (intelligent Auto)
• Extreme Super Dynamic 144 dB
• Color night vision (0.0008 to 0.012 lx)
• H.265 Smart Coding
• FIPS 140-2 Level 1 compliant
• ClearSight Coating

• HD Voice
• Video Communication
• 4.3 inch Backlight LCD Display
• Colour Touch Panel
• 3 x 8 Self Labelling, Programmable Keys
• 2 Ethernet Port (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Full Duplex Speakerphone
• Built-in Bluetooth for Headset
• EHS support
• Colour: black, white

• 9-megapixel fisheye images up to 30 fps
• iA (intelligent Auto)
• Super Dynamic 108 dB
• H.265 Smart Coding
• ABF (Auto Back Focus)
• IP66, IK10, 50J compliant, Dehumidification 
device

• i-VMD License Bundled

• Support Audio / Video Calls
• Smartphone works as a company phone 
extension

• Push Notification
• Security Features
• Simple installation

• Full-HD 1920 x 1080 60 fps
• Long distance IR illumination
• Intelligent Zoom Stabilization with 40x 
optical zoom

• ClearSight Coating
• Durable Pan / Tilt gear mechanism
• iA (intelligent Auto)
• Color night vision (0.001 to 0.015 lx)
• IP66, IK10 certified, Defroster
• i-VMD License Bundled

• 60 m. outdoor detection range
• IP65 rated
• Alignment dial
• Sniperviewfinder with x2 magnification
• Vivid interior color 
• Quad beam detection pattern

• Long distance 100 m.
• Long battery life - 4 to 8 years
• Spacious Back Box for wireless transmitter
• High power quad beam
• Double modulation beam power control 
selector

• A.T.P.C.-Automatic transmit  power control  
• I.A.S.C.- Integrated alignment status 
communication

• UPPER / LOWER beam selection button
• Solar battery unit (option : SBU-4)

• High performance facial recognition, using deep learning technology
• Cost advantage, 1 server connect up to 20 cameras
• System scalability , up to 30,000 faces can be registered
• Max 10 servers and 2,000 cameras

• Full HD 1080p 60 fps
• iA (intelligent Auto)
• Extreme Super Dynamic 144 dB
• Color night vision (0.0007 to 0.01 lx)
• H.265 Smart Coding
• FIPS 140-2 Level 1 compliant

• Hybrid PBX System (Analog and IP)
• Preinstalled 6 co / 16 ext (Analog) + 2 Digital
• Max 48 co / 128 ext (Analog) and 128 ext (IP)
• Built-in DISA 
• Emergency call announcement
• Automatic paging 
• Able to use Smartphone as extensions
• Monitoring personal productivity
• Support PMS Interface (Hotel Software)

• 4K (3,840 x 2,160) up to 30 fps
• iA (intelligent Auto)
• Color night vision (0.006 to 0.09 lx)
• H.265 Smart Coding
• FIPS 140-2 Level 1 compliant
• i-VMD License Bundled

• Video Communication 
• Dedicated Camera for the KX-NSX / KX-NS / 
KX-HTS series

• IP43 Support
• Power-over-Ethernet (PoE) only
• One Touch Calls
• Auto Dialling with Sensor

• Full-HD 1920 x 1080 60 fps
• Intelligent Zoom Stabilization with 40x 
optical zoom

• ClearSight Coating
• Durable Pan / Tilt gear mechanism
• iA (intelligent Auto)
• Extreme Super Dynamic 144 dB
• Color night vision (0.001 to 0.015 lx)
• IP66, IK10 certified
• Wider operating temperature range
• -50 °C to +60 °C (-58 °F to +140 °F)

• Intelligent PIR detection system
• Built-in creep zone detector (Double 
dual pyro-elements)

• Anti-vandalism functions
• Independent sensitivity selector for 
creep / near / far areas

• Independent N.C. and N.O. output for 
main area SIP-5030

• Horizontal 30 m radius for 190 degrees 
range

• Vertical 60 m. maximum
• Vertical and horizontal mounting 
• Unique detection algorithm
• Automatic area setting function
• 4-8 independently adjustable detection 
areas

• IP66

• Easy Installation
• IP Licenses Activated
• Fully Tested and Configured
• Superior US-based Technical Support
• 3 Year Hardware Warranty
• Unlimited Software Upgrades for all Video Insight software licenses. 

CCTV

Video Management Software (VMS)

FacePRO

PBX

SENSOR
Facial Recognition Server Software

Pre-Loaded Network Video Recorder

Vision Camera
PV200 PV230

• High-performance and compact, ideal 
for accurate image processing and flaw  
detection

• Precise and high-speed inspection during 
realtime operation

• Concurrent operation of Color / Grey images
• 2M pixel (color) and 4M pixel (grey) camera 
resolution

• 256 maximum registerable product types
• Two cameras (color and grey) can be  
simultaneously connected

• Parallel 14 inputs / 15 outputs via RS-232C, 
Ethernet, and USB

• High-performance and compact, ideal 
for accurate image processing and flaw  
detection

• Precise and high-speed inspection during 
realtime operation

• Concurrent operation of Color / Grey images
• 2M pixel (color) and 4M pixel (grey) camera 
resolution

• 256 maximum registerable product types
• Two cameras (color and grey) can be  
simultaneously connected

• Parallel 14 inputs / 15 outputs via RS-232C, 
Ethernet, and USB

• Model with 1D / 2D Code Reading (CR) 
and Optical Character Recognition (OCR) 
built into PV200
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Access Control

Command Fusion

Projector

Professional Display 

GARDiS – Controller

GARDiS Reader

PT-VMZ60

TH-49SFP1

TH-65BFE1

Digigarde Plus Reader

GARDiS – Software

PT-MZ16KL

TH-55VFP Series

• Up to 5,000 cards capacity
• Up to 10 Slaves controller (44 Doors)
• Up to 15,000 Event buffers
• Up to 8 TDSi Readers
• Multiple reader formats supported
• RS485 port for extensions
• Integrated with Lift control

• Brightness : 6,000 lumens
• Resolution : WUXGA (1920 x 1200)
• Laser life time : 20,000 hours
• Contrast ratio : 3,000,000 : 1
• Size (W x H x D) : 399 x 133 x 348 mm
• Weight : Approx. 7.2 kg

• Screen Size : 49-inch (1232 mm) 
• Aspect Ratio : 16 : 9
• Resolution : 1920 x 1080
• Brightness : 450 cd/m2

• Contrast ratio : 1100 : 1
• Panel Type : IPS / E-LED
• Longest use : 24 hours / 7 days 

• Screen Size : 65-inch  
• Aspect Ratio : 16 : 9
• Resolution : 1920 x 1080
• Brightness : 400 cd/m2

• Contrast ratio : 4000 : 1
• Large screen intaractive display
• Multi-touch screen ensures ease of use and quicker operation
• Available a wide array of functions from Panasonic’s Whiteboard Software 

• IP 65 Rated - For internal or external 
mounting

• PoE powered - Removes the need to run 
a separate power cable to the reader

• Custom message facility - Display user 
specific messages on the reader to 
enhance user feedback

• High resolution optical sensor - Particularly 
suited for scanning small fingerprints

• Tamper protection - Be alerted immediately 
to the reader being removed from the  
wall

• Web-based application
• Simplified system set-up
• Runs as a service
• Simplified registration

• Brightness : 16,000 lumens
• Resolution : WUXGA (1920 x 1200)
• Laser life time : 20,000 hours
• Contrast ratio : 3,000,000 : 1
• Size (W x H x D) : 650 x 185 x 440 mm
• Weight : Approx. 22.3 kg

• Screen Size : 55-inch 
• Aspect Ratio : 16 : 9
• Resolution : 1920 x 1080
• Brightness : 500 cd/m2

• Contrast ratio : 1200 : 1, 1400 : 1
• Panel Type : IPS / Direct LED
• Longest use : 24 hours / 7 days
• Bezel to Bezel : 0.88 mm, 1.8 mm, 3.5 mm

• Provides maximum protection 
against water ingress

• Provides a clear visual indication 
of access status

• Give unambiguous feedback of 
card reads

• Allows connection to the majority 
of access control systems

DIN-RY8-N

IR Blaster

iViewer

LAN bridge

• Looping RS485 bus for connecting multiple 
units in the DIN-RY family.

• 1 x RS232 port with open protocol, can be 
used for either looping or controlling other 
equipment.

• 8 x dry contact inputs.
• Real-time load detection.
• On-board rules engine for event programming 

• CFLink BUS device with independent processor 
with on-board IR library with over 500,000 
non-unique codes

• On-board IR blaster with over 270°coverage
• On-board IR receiver
• Independent second IR port for wired emitter
• Independent second wired IR receiver port
• MicroSD slot for memory expansion
• Memory used for storage of IR files and 
event triggering

• Fully Customisable User Interface
• Communication & Control
• Feedback Processing
• JavaScript API
• OEM Branding
• iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) 4.3 and 
later

• Android 2.3 and later
• Windows, Mac & Linux via emulation

• CFLink BUS device with independent  
processor and memory

• 1 x Ethernet socket for wired LAN  
connectivity

• 1 x RS232 programming or RS232 port
• Realtime clock with scheduling support
• MicroSD slot for memory expansion
• Memory used for storage of IR files and 
event triggering

The IR Blaster can flood a room with IR and can be used standalone 
to convert any remote into a universal remote, with macro capabilities

The LAN Bridge provides an Ethernet interface to all CFLink devices, 
supporting a variety of Ethernet protocols and communication options.

The DIN-RY8-N is a 8 channel relay controller with load detection

HDVC & Scanner
KX-VC2000

KV-N1058X

KX-VC1300

KV-S7097

• Scanning Speed 70 ppm / 140 ipm
• Interface with Wifi / LAN / USB 3.1
• Resolution 600 dpi
• ADF 100 sheets
• Able to scan long paper, Passport,  
Bankbook or even embossed cards at once

• Easy-to-see images even in multi-site 
connection setup

• Multi-speed communication for display 
of images with optimum images quality

• Participation in the video conferences 
from an outside location

• Full HD
• 4-Site Connection
• Dual Monitor
• Broadband Stereo Full Duplex Audio

• Scanning Speed 100 ppm / 200 ipm
• ADF / Flatbed Scanning
• Interface with USB 3.1
• Resolution 600 dpi
• ADF 100 sheets
• Long Paper Mode
• Pre-Imprinter / Digital Imprinter

VFP Series
• Ultra narrow bezel video wall with OPS slot

• The VFP Series delivers seamless, multi-screen Displays for dynamic, large-screen use

• Ultra narrow bezels on the VFP30 series video wall reduce bezel-to-bezel distance to a near-invisible 0.88mm

• Durable panel material and quality components ensures dependable 24 hours operation seven days a week

• OPS allows for more cost e�ective system design, less cabling, management of digital signage

VFP Series

1920 x 1080

1.8mm 3.5mm0.88mm

IPS/Direct LED

500 cd/m2

Screen Size

Brightness

Panel Type / Backlight

Resolution

Bezel to Bezel

TH-55VFP30 TH-55VFP10TH-55VFP20

55-inch

*TH-55VFP30 *TH-55VFP20 *TH-55VFP10

55’’

EFP1 Series
• High picture quality and a wide viewing angle make these 
   Displays ideal for signage use

• The EFP1 series are suitable for indoor signage 

• It provides USB Media player, Portrait installation and 18/7 
   operation except for 49” EFP1 which is 24/7 operation

• OPS allows for more cost-e�ective system, less cabling, 
    management of digital signage

EFP1 Series

1920 x 1080

IPS/ Edge-LED IPS/ Direct-LEDIPS/ Direct-LED

450 cd/m²

Screen Size

Brightness

Panel Type / Backlight

Resolution

TH-55EFP1 TH-43EFP1TH-49EFP1

55-inch

550 cd/m²

49-inch 43-inch

550 cd/m²

55’’

49’’

43’’

• Easy-to-see images even in multi-site  
connection setup

• Multi-speed communication for display of 
images with optimum images quality

• Participation in the video conferences from 
an outside location

• Full HD
• 16-Site Connection *Expandable up to 24-Site 
• Dual Network
• Triple Monitor
• Broadband Stereo Full Duplex Audio




