8” teploměr s rozpoznáním obličeje

Automatické bezdotykové měření teploty
Díky technologii termálního zobrazení Melexis ve spojení s chladícími ventilátory, které
maximalizují přesnost, dokáže toto komplexní řešení odečíst teplotu uživatelů a zobrazit
výsledky během 1.8 sekundy a to i v připadě, že uživatel má roušku. Tento automatický
systém nejen šetří lidské zdroje, ale je také kompletně bezdotykový, což je v dnešním
světě nesmírně důležité.

Světelný indikátor

Systém detekce roušky

Přesné zobrazení teploty

All-in-One řešení
Bezdotykové zobrazení
teploty

Vysoká bezpečnost díky rozpoznání obličeje
S přesností rozpoznání 99.7% je možné toto řešení využít také jako docházkový systém
pro kanceláře, sklady a další prostory. Můžete dokonce vytvářet whitelisty a blacklisty
a kontrolovat tak možnosti přístupu a monitorovat veškeré vstupy. Díky tomuto řešení
můžete zvýšit úroveň bezpečnosti z pouhé ID karty s fotografií na vysoký standard s
použitím 3D skenu obličeje a měřením tělesné teploty.

Synchronizace s existujícími systémy

Alarm při horečce

Robustní kovová konstrukce

Systém zaznamenání docházky

Různé možnosti upevnění

Možnost přidání dezinfekce
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Vlastnosti
Systém pro detekci roušky

Barevný světelný indikátor

Pokud má uživatel povinnost nosit uvnitř budovy roušku,
systém kromě měření teploty dokáže rozpoznat, zda mají
uživatelé roušku nasazenou. Tuto funkci lze vypnout, pokud není
požadována.

Pruh osvětlení funguje jako přisvícení při snímání teploty a
zaručuje tak přesnější výsledky měření. Lze jej také synchronizovat
s ovládacím sw pro indikaci akceptace (zelená) nebo odmítnutí
(červená), v závislosti na parametrech definovaných uživatelem.

Funguje i s ochrannými
rouškami

All-in-One řešení

Synchronizace se stávajícími systémy

Řešení se skládá z 24/7 IPS panelu, dvou optických senzorů pro
rozpoznání obličeje, termokamery, indikačních světel, volitelné
integrace RFID/NFC a software pro ovládání, zaznamenávání a
monitoring všech funkcí.

S použitím rozhraní pro konektivitu lze toto řešení integrovat
se stávajícími systémy zákazníka, např. tiketing nebo ovládání
dveří. Díky poskytnutému sw lze nastavit podmínky vstupu jako
akceptovatelný rozsah teploty, kontrolu roušky nebo specifická
omezení vstupu jednotlivých uživatelů.

Automatické otevření dveří
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Vlastnosti
Alarm při horečce

Volitelná integrace NFC

Když teplota uživatele přesáhne definovaný rozsah, spustí se
vizuální a audio alarm, který upozorní uživatele, že má horečku.
Tuto funkci lze v případě potřeby vypnout.

Řešení je volitelně možné dodat s vestavěnou čtečkou RFID pro
řízení přístupu. Tuto funkci lze ovládat a spravovat s pomocí
dodávaného software.

Software

Přesné zobrazování teploty

Software je dodáván spolu s produktem zdarma a lze jej
jednoduše instalovat na PC nebo server pro maximální
bezpečnost. SW umožňuje vytvářet různé účty s různou úrovní
práv. Lze třeba vytvořit účet pro recepční/ho, který umožní

Díky dual-chip systému Melexis měří termální modul pro zpřesnění
výsledku jak teplotu subjektu, tak teplotu okolního prostředí.
Modul také obsahuje větráček, který pomáhá dosáhnout ještě
přesnějších výsledků. Rozsah teplot senzoru je od -40°C do 85°C
s přesností měření ±0.3°C.

pouze registrovat hosty. Může pracovat i offline.

Online správa

Table Stand

Wall Mounted

Řešení je navrženo pro trvalý provoz v řežimu 24/7. Je ideální pro
místa jako jsou supermarkety, sportoviště a další firemní prostory,
kde je možné jej využít i jako docházkový systém.

Floor Stand

24/7 řešení

Standardně je toto řešení dodáváno s nastavitelným stojanem
k připevnění na stůl. Volitelně lze dodat varianty s možností
připevnění ke sloupu, na zeď nebo se stojanem na podlahu.
Všechny stojany mají moderní integrované LED osvětlení.

Mounting Pole

Možnosti připevnění

Volitelný výdejník dezinfekce

Robustní kovová konstrukce

Pokud se rozhodnete pro stojan na zem, můžete navíc přidat ještě
výdejník na dezinfekci a poskytnout tak další úroveň bezpečnosti.

Vnější konstrukce je vyrobena z hliníku, což ji činí odolnou proti
poškození, speciálně v prostorech, jako jsou sklady a továrny.
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Klíčové vlastnosti

C HLADÍ C Í VENT I LÁTOR

MODUL PRO TERMÁLNÍ ZOBRAZENÍ

KA MERA S DV ĚMA ČO Č KA MI

24/ 7 I P S PA N E L

BAREVNÝ I NDI KÁTO R

ROBUSTNÍ KOVOVÁ KO N S TRUKCE

VO L I TEL N É N FC

UP RA V I TEL N Ý I N TE R FA C E

VOLITELNÉ STOJANY
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SOFTWARE V CENĚ

ŠIROKÉ MOŽNOSTI
KONEKTIVITY

MOŽNOST PŘIDÁNÍ
DEZINFEKCE
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Specifikace
8 palců
Rozlišení
Zobrazovací oblast (mm)
Poměr stran
Panel

450
16.7M

Rozlišení
Typ
Světelnost

Automaticky

Přesnost měření
Rozsah měřených teplot

1 x USB OTG, 1 x USB HOST

Serial

1 x RS-232 serial port

Bezpečnost rozpoznání obličeje

Ano

Velikost balení (ŠxVxH mm)
Hmotnost zařízení (kg)
CPU
Operační systém
HDD
Typ reproduktoru
Spotřeba (W)
Vstupní napětí

Ano
132.88x296.18x25
180x430x120
1.5
4
RK3288 quad-core
Android 7.1.2
EMMC 8G
2.5W, 4Ω (x2)
13.5 (Maximum)
DC12V

Rozsah teplot při použití

0 °C to 60 °C

Rozsah teplot při skladování

-20°C to 60°C

Rozsah vlhkosti při použití
Rozsah vlhkosti při skladování

Záruka

30,000
Level 1-4
Ano

Hmotnost balení (kg)

Standardy

Volitelně

1:1
Velikost zařízení (ŠxVxH mm)

Příslušenství

1 x Výstup
1 x Vstup, 1 x Výstup

1:N
Aktualizace firmware

Podmínky prostředí

32°Cx32°C

USB

Počet záznamů

Napájení

±0.3°C
10°C-42°C
1 x Ethernet RJ-45 Port, WiFi

Teplotní alarm

Audio

50cm-1m

Sítě

Wiegand

PC

F2.4

Vyvážení bílé

Relé

Mechanické
vlastnosti

HD (2 milliony pixelů)
Binocular dual-lens (wide dynamic camera)
50cm-1.5m

Tepelné zorné pole

Software

178°
5000:1

Optimální rozsah zaostření
Optimální vzdálenost měření

Interface

10:16

Počet barev
Kontrast

Termální modul

107.62x172.18

Jas (cd/m2)
Pozorovací úhel

Fotoaparát

800x1280

10% to 80%
5% to 95%

Obsažené

Software, Dálkové ovládání, Uživatelský manuál, Zdroj, Napájecí kabel

Volitelné

Síťová konektivita, Bezpečností řetízek

Certifikace
Záruka
Technická podpora

CE, FCC & ROHS
3 roky
Doživotně

Změna vyhrazena

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 15 - Hostivař

www.vitsol.cz
IT@vitkovice.com
+420 602 487 191

Technický výkres
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