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DATASHEET
DETECTOR
Brand
Model

Wise UV
Auto Detect
Basic

PPA
Flex
Multi
City

Keen
City

Multi

Junior
Basic

Basic

การอ่านป้ายทะเบียนรถ
ภาพป้ ายทะเบียนรถ
ความถูกต ้องในการอ่านเลขทะเบียนบรรทัดแรก
ของป้ ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก
่ จังหวัด/ชือ
่ เมืองป้ ายต่างประเทศ
อ่านชือ
่ จังหวัด
ความถูกต ้องในการอ่านชือ
ของป้ ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก
ป้ ายทะเบียนไทยทีร่ องรับ (Auto Detect)
รถยนต์ทั่วไป
รถบริการธุรกิจ รถบริการทัศนาจร และรถ
บริการให ้เช่า
รถยนต์ของบุคคลในคณะผู ้แทนทางการทูต,
รถยนต์ของบุคคลในคณะผู ้แทนทางกงสุล
รถทหารบก รถทหารเรือ รถทหารอากาศ รถ
กองทัพไทย
รถตํารวจ
รถจักรยานยนต์
ป้ ายทะเบียนต่างประเทศทีร่ องรับ
(Auto Detect)
รถยนต์และจักรยานยนต์ลาวทั่วไป
รถยนต์และจักรยานยนต์พม่าทั่วไป
รถยนต์และจักรยานยนต์กัมพูชาทั่วไป ทัง้
้
ป้ ายยาวและป้ ายสัน
รถยนต์และจักรยานยนต์เวียดนามทั่วไป
รถยนต์และจักรยานยนต์มาเลเซียทั่วไป
รถยนต์และจักรยานยนต์สงิ คโปร์ทั่วไป
สภาพแสงทีร่ องรับ
กรอบป้ ายทะเบียนทีร่ องรับ
ระยะจากกล ้องอ่านทะเบียนถึงป้ ายทะเบียน
ความเร็วรถสูงสุดทีร่ องรับ (กม./ชม.)
ความกว ้างพืน
้ ทีอ
่ า่ นป้ ายทะเบียน
(ต่อกล ้อง, กรณีมม
ุ ตรง, ขึน
้ กับความละเอียด
กล ้องและมุมกล ้อง, ใช ้คํานวณจํานวนช่องทางที่
รองรับ อ ้างอิงตําแหน่งป้ ายทะเบียนทั่วไป)
เซนเซอร์ตรวจจับป้ ายทะเบียน

ส่วนช่วยตรวจสอบการติดตัง้
กล ้องถ่ายภาพป้ ายทะเบียนรถ
ไฟส่องป้ ายทะเบียน

1 ภาพต่อรถ 1 คัน
95-99%*
Yes

Yes
94-99%*

Yes

Yes

Yes

Option
Option

9095%*
Option
Option

รถยนต์เท่านัน
้
Yes

Yes

Option

Yes

Yes
Option

Option

Option

Yes

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

Yes

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

Yes
-

Yes
Option
Yes
Option Option Option
เลือกรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ อย่างใดอย่างหนึง่
Option รองรับ 2 ทัง้ อย่างในเวลาเดียวกัน

รถยนต์เท่านัน
้

Yes
Yes
Yes

Option
Option
Option

Yes
Yes
Yes

Option
Option
Option

Option
Option
Option

Option
Option
Option

Yes
Option
Yes
Option Option Option
Yes
Option
Yes
Option Option Option
Yes
Option
Yes
Option Option Option
24 ชม. (กลางวัน กลางคืน โพล ้เพล ้ ฝนตก หมอก ควัน ในระดับทีเ่ ห็นเลขทะเบียนชัดเจน)
ทุกแบบรวมทัง้ ไม่มก
ี รอบ, กรอบสีเงิน, กรอบป้ ายแต่งแบบแบนยาว, กรอบดํา ฯลฯ
4-25 เมตร เมือ
่ ติดตัง้ ตามมาตรฐาน
่ วชาญ
ระยะอืน
่ ๆ เมือ
่ เปลีย
่ นเลนส์/ตัง้ กล ้องโดยผู ้เชีย
30 (ประตูเข ้าออกทั่วไป)
250 (ถนนทั่วไป,
60 (ประตูเข ้าออกทั่วไป)
3 เมตร

(1 ช่องทาง, ไม่รองรับรถวิง่ คร่อม
ช่องทาง)

หรือตามมุมกล ้อง)

Option 250(ถนนทั่วไป,หรือตามมุมกล ้อง)

5 เมตร

(ไม่เกิน 2 ช่องทาง ป้ ายทะเบียนอยูก
่ ลางช่องทาง 1 ถึงกลาง
ช่องทาง 2 รองรับรถวิง่ คร่อมกลางช่องทาง, รองรับรถหลายคันเข ้า
กล ้องพร ้อมกัน, กล ้อง 2MP)

Option ขนาดอืน
่ ๆ และเปลีย
่ นรุ่นกล ้องและคอมพิวเตอร์

เซนเซอร์ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัต ิ ทํางานได ้ทันทีโดยไม่ต ้องกําหนดค่าล่วงหน ้า รองรับตําแหน่งป้ าย
ทะเบียนทุกตําแหน่งบนหน ้าจอ รองรับทิศทางเคลือ
่ นทีข
่ องรถทุกทิศทางในเวลาเดียวกัน เช่น วิง่ เข ้าหา
กล ้อง วิง่ ออกจากกล ้อง วิง่ จากซ ้ายไปขวา วิง่ จากขวาไปซ ้าย และรองรับรถ 2 ช่องทางขึน
้ ไปในเวลา
เดียวกัน รวมทัง้ รถทีว่ งิ่ คร่อมกลางช่องทาง
สามารถแสดง หมายเลขทะเบียน ความเอียงและความสูงป้ ายทะเบียน ในภาพป้ ายทะเบียน ทีด
่ ้านข ้าง
ของป้ ายทะเบียนได ้ สามารถเลือกสีตัวอักษรเป็ น สีขาว หรือ สีดํา ได ้ เพือ
่ มองเห็นได ้ชัดเจนสําหรับแต่
ละสถานที่

รุ่นระยะอ่านป้ ายทะเบียนไม่เกิน 5 เมตร / ไม่เกิน 25 เมตร / กรณีระบบถ่ายภาพใต ้ท ้องรถ
แบบเคลือ
่ นทีเ่ ป็ นกล ้องถ่ายภาพทะเบียนรถในตัว
Option เพิม
่ จํานวนกล ้องมากกว่า 1 กล ้อง
Infrared / Option Spotlight LED เพือ
่ เห็นป้ ายรถทูต ทหาร ตํารวจ สีรถ ในเวลากลางคืน

การตรวจใต้ทอ
้ งรถ
ภาพใต ้ท ้องรถ
การแนะนํ าตําแหน่งทีม
่ โี อกาสเป็ นวัตถุ
แปลกปลอมสูง โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใต ้
ท ้องรถ
อุปกรณ์ถา่ ยภาพใต ้ท ้องรถ
- รูปแบบ

ภาพสี 1 ภาพต่อรถ 1 คัน
ขนาด 1,280 x 640 pixels
เมือ
่ ผ่านระบบ
ครัง้ ที่ 2 เป็ นต ้น
ไป
ฝั งเรียบกับพืน
้ ถนน (รองรับ static

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brand
Model

- ระบบการถ่ายภาพ
- ความละเอียดภาพ
- ระบบแสงสว่าง
- วัสดุ

Wise UV
Auto Detect
Basic

load 10 ตัน, ป้ องกันนํ้าท่วม 1 วัน)
หรือแบบเคลือ
่ นที่ (ขนาด 790 x
186 x 62 mm)
Line Scan
13.8M ที่ 5 กม./ชม.,
2.3M ที่ 30 กม./ชม.
LED อัตโนมัตเิ มือ
่ มีรถ
สแตนเลส/เหล็กชุบกันสนิม

PPA
Flex
Multi
City

Multi

Keen
City

Junior
Basic

Basic

การอ่านหมายเลขตูค
้ อนเทนเนอร์ (Option เสริม)
ความถูกต ้อง
จํานวนกล ้อง
ภาพหมายเลขตู ้

94-98%*
2 กล ้อง กล ้องบนถ่ายเลขตู ้ด ้านบน กล ้องข ้างถ่ายเลขตู ้ด ้านข ้างและด ้านหลัง
ั ทีส
เลือกภาพทีช
่ ด
่ ด
ุ อัตโนมัต ิ 1 ภาพ/หมายเลข จากทุกกล ้อง ทุกด ้านตู ้

คุณสมบ ัติอน
ื่ ๆ
การวิเคราะห์ยห
ี่ ้อรถยนต์
ความถูกต ้องการวิเคราะห์ยห
ี่ ้อรถยนต์
การวิเคราะห์สรี ถยนต์
ความถูกต ้องการวิเคราะห์สรี ถยนต์
การวิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์**
การวิเคราะห์รุ่นรถยนต์ และปี รุ่น
ภาพ Overview
ภาพผู ้ขับขี่ (option เสริม)
การประมวลผล
เวลาประมวลผล
ระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดภาพวีดโี อป้ ายทะเบียน และผู ้ขับขี่
(ตัง้ ค่าทีต
่ ัวกล ้อง, ถ ้าเปิ ดใช ้)

จํานวนวันบันทึกภาพนิง่ ต่อเนื่อง

(ภาพใต ้ท ้องรถ, ป้ ายทะเบียน, crop, ผู ้ขับขี,่ ตัวอย่าง
กรณีตงั ้ ค่าบันทึกภาพป้ ายทะเบียน 2MP และลบภาพ
เก่าอัตโนมัตเิ มือ
่ ถึง 450GB)

จํานวนวันบันทึกวีดโี อต่อเนื่อง

(ตัวอย่างกรณีตงั ้ ค่าบันทึกภาพวีดโี อป้ ายทะเบียน
2,326 Kbps 2MP ลบภาพเก่าอัตโนมัตเิ มือ
่ ถึง 450GB)
ขนาดภาพป้ ายทะเบียน/ภาพผู ้ขับขี่ (ถ ้ามี)

ขนาดภาพใต ้ท ้องรถ
การ upgrade

Audi BMW Chevrolet Ford Hino Honda Hyundai Isuzu Kia Lexus Mazda MercedesBenz MG Mitsubishi Nissan Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
90-97%*
60-80%*
ขาว เทา ดํา แดง ส ้ม นํ้ าตาล(รวมบรอนซ์ทอง) เหลือง นํ้ าเงิน ฟ้ า เขียว ชมพู ม่วง
70-90%*
60-80%*
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Option Option
Option
1 ภาพต่อรถ 1 คัน
1 ภาพต่อรถ 1 คัน (กรณีรถยนต์ ควรเป็ นภาพด ้านกระจกข ้าง ลดกระจก)
ประมวลผลอ่านเลขทะเบียน ฯลฯ ภายในเครือ
่ ง ไม่จําเป็ นต ้องใช ้ Graphic Card หรือการ
ประมวลผลผ่าน Network
1-4 วินาที/คัน
0.1-1 วินาที/คัน
Microsoft Windows 64bit, LCD Monitor 24”, Hark Disk 1TB, UPS 700VA หรือดีกว่า
• สัญญาณภาพ 2,326 Kbps 2MP 10 frame/sec ใช ้เนือ
้ ทีไ่ ม่เกิน 30GB/วัน/กล ้อง
• สัญญาณภาพ 7,196 Kbps 2MP 10 frame/sec ใช ้เนื้อทีไ่ ม่เกิน 80GB/วัน/กล ้อง
กรณีทางเข ้าออกสถานทีท
่ ั่วไป • กรณีถนนใหญ่ทั่วไป ประมาณ 10,000 คัน/ช่องทาง/วัน บันทึก
ได ้ประมาณ 23 วัน
ประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วัน
่ ั่วไป ประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วัน
ไม่บันทึกภาพ crop บันทึกได ้ • กรณีทางเข ้าออกสถานทีท
บันทึกได ้ประมาณ 450 วัน
ประมาณ 150 วัน
• กรณีบันทึกภาพ crop จํานวนวันลดลงไม่เกิน 10%
• กรณีมก
ี ล ้องผู ้ขับขี่ จํานวนวันลดลงครึง่ หนึง่

• ประมาณ 15 วัน
• กรณีมก
ี ล ้องผู ้ขับขี่ จํานวนวันลดลงครึง่ หนึง่

กรณีภาพ 2MP ใช ้พืน
้ ทีภ
่ าพละไม่เกิน 1MB

(ตัง้ ค่าความละเอียดภาพเพิม
่ จํานวนวันบันทึกภาพได ้ตามต ้องการ)

ใช ้พืน
้ ทีไ่ ม่เกิน 1MB
สามารถ upgrade เป็ นรุ่นสูงขึน
้ หรือเพิม
่ option ได ้ภายหลัง

* แปรตามสภาพแวดล ้อม เช่น สภาพป้ ายทะเบียนของรถในการทดสอบแต่ละครัง้ แต่ละพืน
้ ที่ ข ้อจํากัดการติดตัง้ ฯลฯ, ทดสอบจากรถ 500 คัน จากทุกกล ้องใน
ระบบรวมกัน รวมทัง้ คันทีไ่ ม่จับภาพ ไม่นับคันทีค
่ นอ่านไม่ออก/มีสงิ่ บดบัง/ขาวซีด/ภาพถ่ายเผือ
่ คันเดิม/ไม่ใช่รถ
ี่ ้อส่วนบุคคล, รถบริการธุรกิจ รถบริการ
** รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน, รถยนต์รับจ ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน, รถยนต์สล
ทัศนาจร และรถบริการให ้เช่า, รถโดยสารประจําทาง, รถโดยสารขนาดเล็ก, รถโดยสารไม่ประจําทาง, รถกระบะบรรทุกหรือรถตู ้, รถบรรทุกไม่ประจําทาง, รถบรรทุก
ส่วนบุคคล

COMMAND CENTER
จํานวนวันบันทึกภาพนิง่ ต่อเนื่อง

(ภาพใต ้ท ้องรถ, ป้ ายทะเบียน, crop, ผู ้ขับขี,่ ตัวอย่าง
กรณีตงั ้ ค่าบันทึกภาพป้ ายทะเบียน 2MP และลบภาพ
เก่าอัตโนมัตเิ มือ
่ ถึง 900GB)

ระบบคอมพิวเตอร์

• กรณีถา่ ยภาพใต ้ท ้องรถ ทางเข ้าออกสถานทีท
่ ั่วไป 1 ช่องทาง ประมาณ 500 คัน/
ช่องทาง/วัน ไม่บันทึกภาพ crop บันทึกได ้ประมาณ 300 วัน
• กรณีไม่ถา่ ยภาพใต ้ท ้องรถ
o กรณีถนนใหญ่ทั่วไป 10 ช่องทาง ประมาณ 10,000 คัน/ช่องทาง/วัน บันทึกได ้
ประมาณ 4.5 วัน
o กรณีทางเข ้าออกสถานทีท
่ ั่วไป 2 ช่องทาง ประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วัน บันทึกได ้
ประมาณ 450 วัน
o กรณีบันทึกภาพ crop จํานวนวันลดลงไม่เกิน 10%
o กรณีมก
ี ล ้องผู ้ขับขี่ จํานวนวันลดลงครึง่ หนึง่
Microsoft Windows 64bit, LCD Monitor 24”, Hark Disk 1TB, UPS 700VA หรือดีกว่า

COMMON FEATURE
Detector and Command Center
Main
Screen

ข ้อมูลรถ 20 ค ้นล่าสุด
Last Pass
การกําหนดช่องทางทีแ
่ สดงผล

Recording

พิมพ์หรือแก ้ไขเลขทะเบียนโดย
เจ ้าหน ้าที่
ข ้อมูลทีบ
่ ันทึก
บันทึกข ้อมูลในตัว (Offline Mode)
การเข ้ารหัสข ้อมูล
Real Time Synchronization

Searching

ลบข ้อมูลเก่าอัตโนมัต ิ
เงือ
่ นไขการค ้นหา
ค ้นหาด ้วยหมายเลขทะเบียนใกล ้เคียง
การแสดงผลการค ้นหา

Report

แสดงข ้อมูลรถ

Watch List

Format
รูปแบบการแจ ้งเตือน
รายการรถ

Member

รูปแบบการแจ ้งเตือน

รายการสมาชิก
Talk
เสียงอ่านข ้อความแจ ้งเตือนสําหรับ
(Option เสริม) Member และ Watch List
User
Account
API
Others

DIAGRAM

ทุกเครือ
่ งในระบบใช ้ร่วมกัน
จํานวน User Account
การแก ้ไข User Account
ระบบ Lock Screen ป้ องกันการเข ้าใช ้
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์เพือ
่ จุดประสงค์อน
ื่
Time Synchronization
Power Lost Policy

หมายเลขทะเบียน, ประเภทการจดทะเบียนรถ, ภาพใต ้ท ้องรถ(เมือ
่ ใช ้ Detector รุ่นทีร่ องรับ),
ภาพรถและทะเบียน, วันเวลา, สถานที,่ ช่องทาง และข ้อมูล Lass Pass เปรียบเทียบรถกับเมือ
่
ผ่านจุดตรวจล่าสุด
แสดงข ้อมูลของรถยนต์ เปรียบเทียบระหว่างข ้อมูลครัง้ ปั จจุบันและข ้อมูลของรถยนต์คันดังกล่าว
เมือ
่ ผ่านระบบครัง้ ล่าสุด รวมทัง้ ภาพป้ ายทะเบียน วัน เวลา สถานที่ ช่องทาง รวมเวลา

None/This Detector/ช่องทางทีก
่ ําหนดของสถานทีท
่ ก
ี่ ําหนด/ทุกช่องทางใน
สถานทีท
่ ก
ี่ ําหนด/ทุกช่องทางในระบบ
Yes

หมายเลขทะเบียน, ประเภทการจดทะเบียนรถ, ภาพใต ้ท ้องรถ(เมือ
่ ใช ้ Detector รุ่น
ทีร่ องรับ), ภาพรถและทะเบียน, วันเวลา, สถานที,่ ช่องทาง, ผู ้ให ้ข ้อมูล
Yes
Semq2 หรือ ไม่เข ้ารหัส

ปรับ Database ระหว่าง Detector และ Command Center ทุกเครือ
่ งทีก
่ ําหนด ให ้ตรงกันโดย
อัตโนมัตต
ิ ลอดเวลา, สําหรับในช่วงเวลาทีเ่ น็ตเวิรก
์ ขัดข ้องเครือ
่ งแต่ละเครือ
่ งจะบันทึกข ้อมูลใน
ตัว เมือ
่ เน็ตเวิรก
์ กลับมาทํางานเป็ นปกติแล ้ว เครือ
่ งแต่ละเครือ
่ งจะปรับฐานข ้อมูลในช่วงเวลา
ทีเ่ น็ตเวิรก
์ ขัดข ้องให ้ตรงกันโดยอัตโมมัต ิ

ตัง้ ค่าขนาด Database ตามต ้องการ
หมายเลขทะเบียน, ประเภทการจดทะเบียนรถ, ช่วงวันเวลา, สถานที,่ ช่องทาง, ผู ้ให ้
ข ้อมูล, ข ้อความแจ ้งเตือน (รองรับหลายเงือ
่ นไขร่วมกัน)
ส่วนหนึง่ ของหมายเลขทะเบียน หรือหมายเลขทะเบียนไม่ตรง 1 ตัวอักษร
List ของรถทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้อง แต่ละคันแสดงข ้อมูล หมายเลขทะเบียน, ประเภทรถ, ภาพใต ้
ท ้องรถ(ถ ้ามี), ภาพป้ ายทะเบียน, ภาพ crop, ภาพผู ้ขับขี(่ ถ ้ามี), วันเวลา, สถานที,่ ช่องทาง
ของครัง้ ปั จจุบันและครัง้ ล่าสุด(ถ ้ามี) และ รวมเวลา

เช่นเดียวกับการแสดงผลการค ้นหา (Searching) และเลือกเฉพาะ column ที่
ต ้องการได ้
Html ทีร่ องรับ Microsoft Excel และ Internet Explorer
Dialog, เสียงเตือน, Email
0-10,000 คัน พร ้อมช่องระบุหมายเหตุหรือข ้อหาทีก
่ ระทําผิดเป็ นข ้อความใดๆได ้ทัง้
ภาษาไทยและอังกฤษ
่ เจ ้าของรถ บ ้านเลขที่ หรือ
แสดงข ้อมูลสมาชิกตามทีก
่ ําหนด ทีห
่ น ้าจอหลัก เช่น ชือ
่ หน่วยงาน
ชือ
0-10,000 คัน พร ้อมช่องระบุข ้อมูลสมาชิก

่ คนได ้ รองรับ
อ่านข ้อความใดๆทีผ
่ ู ้ใช ้งานพิมพ์ไว ้ สามารถสะกดคําทีไ่ ม่มใี นพจนานุกรม เช่น ชือ
ประโยคภาษาไทยปนตัวอักษรอังกฤษโดยไม่สลับเสียงพูด ออกเสียงภาษาไทยและ
่ มต่ออินเตอร์เนท
ภาษาอังกฤษสําเนียงไทยโดยไม่ต ้องทําการบันทึกเสียง และไม่ต ้องเชือ

Yes
ไม่จํากัด
เพิม
่ /ลบ User, กําหนดสิทธิก
์ ารใช ้งานแต่ละ User ตาม Function
Database, Webservice, File
ป้ องกันการเข ้า Games, Windows Task Manager, Start Menu, Desktop, Short
Cut “Ctrl+Alt+Del”, “Alt+Tab” ฯลฯ
Yes
ระบบกลับมาทํางานโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากไฟดับ

