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❖ CHỨC NĂNG CHÍNH – MAIN FUNCTIONS

✓ Hỗ trợ nhiều loại đầu cân của nhiều hãng
sản xuất khác nhau.
✓ Hỗ trợ sử dụng với tất cả các loại camera
hiện có trên thị trường tại Việt Nam.
✓ Công nghệ nhận dạng chính xác cao ,nhanh
chóng, giảm thiểu tối đa các gian lận.
✓ Nhận dạng đầy đủ, chính xác các kí tự trên
tất cả các loại biển số xe cơ giới tại Việt
Nam.
✓ Camera chụp ảnh rõ nét ngay cả trong điều
kiện ánh sáng yếu.
✓ Xem báo cáo qua web: Tích hợp web server
cho phép truy xuất các dữ liệu của trạm cân.
Xem báo cáo ngay trên thiết bị di động.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT - SPECIFICATIONS
Camera hỗ trợ

Camera IP hãng : Panasonic, Axis, Hanwha, Hanse, HIK, Dahua, Tiandy...

LPR

Nhận dạng các loại biển số xe tại Việt Nam

Hỗ trợ đầu cân

Amcell - Keli - Vishay - Mettler Toledo - CAS -ZEMIC - HBM ......

Chế độ cân

Cân tự động hoặc Cân bán tự động hoặc bằng tay

Web - Sever

Hỗ trợ chức năng web – dễ dàng báo cáo, tổng hợp, truy cập từ xa

Tìm kiếm

Hỗ trợ tìm kiếm thông minh theo : Biển số, theo thời gian, theo sự kiện…

Phân quyền

User vận hành, user quản trị….

Tích hợp

Hệ điều hành
Ngôn ngữ

Màn hình hiển thị biển số xe – tải trọng xe
Bộ điều khiển – Đầu đọc – Thẻ từ - Cảm biến..
Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
Tiếng Việt
KZ-iSCALE ( Free ) : Phần mềm cân không kết nối camera

Các phiên bản

KZ-iSCALE ( Pro ) : Phần mềm cần kết nối camera và Sensor
KZ- iSCALE ( Sever ) : Phần mềm quản lý nhiều trạm cân

NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH / OPERATE
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ỨNG DỤNG CHO KHÁCH HÀNG / APPLICATION

TRẠM CÂN XI MĂNG

TRẠM CÂN GIAO THÔNG

TRẠM CÂN KHOÁNG SẢN

TRẠM CÂN CẢNG BIỂN

TRẠM CÂN NGUYÊN LIỆU

TRẠM CÂN NHÀ MÁY THÉP
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