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TERMINÁL NA TERMOMETRICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ

Přesná teplota  měření

Varování o nenasazené roušky

Hluboká analýza aktivity lidí

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rozpoznávání obličejů

Infračervené měření teploty

Varování před vysokou teplotou

Backstage management

Kontrola nasazené roušky.
Vysokorychlostní rozpoznávání
obličeje s rouškou.

Přesnost měření teploty ± 0,3 ℃.
Změří při vzdálenosti 0,3 - 0,5 m.

Zvukový a světelný signál při abnormální
teplotě. Dvojí autorizace rozpoznávání obličeje
a měření teploty. Rychlá kontrola přístupu.

Informace o teplotě a identitě v reálném čase.
Nastavitelná výše teploty k varování.
Cloudové a multiplatformní ovládání.

NASAZENÍ PRODUKTU

v základním režimu NEUCHOVÁVÁ žádné snímky obličejů 
a naměřené hodnoty teploty návštěvníků



LCD kiosek – detektor (horečkomat) je
obrazovka velikosti tabletu s kamerou a s
infračerveným teploměrem. Tento
biometrický systém se používá k
bezdotykovému měření teploty lidského
těla a ke kontrole nasazené roušky nebo
helmy. Pokud vaši návštěvníci /
zaměstnanci splní nastavené podmínky,
zařízení povolí vstup. Vstupní terminál /
integrovaný přístupový systém používá
nejnovější algoritmus pro rozpoznávání
obličeje k evidenci docházky nebo
kontrole nezvaných hostů. Rozpoznání a
měření teploty proběhne okamžitě s
maximální přesností a to bezkontaktně.
Ideální zařízení nejen v časech Covid-19.

PŘIPOJENÍ

RS 232 a HDMI výstup lze být vybrán na přání zákazníka.

Standardní připojení

POPIS



VERZE K PRONÁJMU

LCD DETEKTOR TEPLOTY NA AKCE

V základním režimu NEUCHOVÁVÁ žádné snímky obličejů a
naměřené hodnoty teploty návštěvníků.



SPECIFIKACE PRODUKTU

LCD DETEKTOR OBLIČEJŮ A TEPLOTY

SENZOR JE VYROBEN NĚMECKOU SPOLEČNOSTÍ HEIMANN



MOŽNÉ
UCHYCENÍ

DÁVKOVAČE
DEZINFEKCE

OBLASTI POUŽITÍ -výběr

Areály Celnice Nemocnice Letiště Stanice

UCHYCENÍ

Na ZEĎ

Lze vybrat jednu ze dvou základních verzí:

TYČOVÉ

Doplňkově možnost přiobjednání podstavců:

STOLNÍ
PODSTAVEC
podsvícený

PODLAHOVÝ
PODSTAVEC
podsvícený6 cm

0,6 m  a  1,1 m
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