


HBTMS SET NA MERANIE ĽUDSKEJ TEPLOTY

Ukážka fungovania
systému v praxi

ABNORMÁLNA 
TEPLOTA - 

AUTOMATICKÝ
ALARM

TOPOLÓGIA

BLACK BODY PC CLIENTIVSS7008DH-TPC-BF5421-T

Ukážka fungovania
systému v praxi

HBTMS SET LITE

POČÍTANIE ĽUDÍ PRE KONTROLU POČTU ĽUDÍ V OBJEKTE

›   špeciálna kamera vyvinutá na meranie teploty ľudského tela 
›   presnosť merania teploty ±0.3 °C
›   detekčná vzdialenosť 3 až 5 m
›   Full HD rozlíšenie kamery, termo rozlíšenie 400x300 px
›   termo objektív 13 mm, viditeľný 8 mm
›   opticko-akustická signalizácia vysokej teploty 
    a chýbajúceho rúška
›   možnosť nahratia vlastnej alarmovej hlášky
›   rozpoznanie tváre aj pri nosení rúška
›   Black Body - referenčný teplotný bod

›   funkcionalita celej série kamier Dahua 5X4X a vyššie
›   s podporou NVR 4XXX-4KS2 a vyššie 
›   s upraveným firmvérom je počítanie viditeľné
    priamo v obraze kamery
›   na počítadle je vidieť celkový počet vstupov a výstupov
    + koľko je aktuálne prítomných osôb v danom priestore
›   alarm pri prekročení povoleného počtu osôb
›   možnosť vzopnutia relé pri alarme
›   niekoľko variantov pre multivstupové objekty
›   možnosť integrácie napríklad do webovej stránky

ROZDIELY MEDZI HBTMS SET A HBTMS SET LITE

›   nižšie rozlíšenie termo kamery (Lite)
›   nižšia detekčná vzdialenosť max. 2 m (Lite)
›   iba jeden výstup na monitor (Lite)
›   menší počet kanálov NVR: 16 vs. 128



EX INTERCOM 150 PRE DIŠTANČNÚ KOMUNIKÁCIU

YOUTUBE STREAM PRE ONLINE PRENOSY

HOTEL KIOSK PRE SAMOOBSLUŽNÉ CHECK-IN RIEŠENIE

Príklad fungovania systému v praxi

›   prepážkový komunikátor
›   hlasitú reprodukcia a dobrá zrozumiteľnosť reči 
›   zabezpečená bezpečnostná bariéra medzi 
    komunikujúcimi osobami
›   základňová stanica s ovládaním hlasitosti reproduktora
›   funkcia (Hands-Free) s možnosťou vypnúť interný mikrofón
›   možnosť pripojiť náhlavnú súpravu 
    prípadne nahrávať komunikáciu
›   reproduktor má oddelený mikrofón pre zamedzenie 
    spätnej väzby
›   dĺžka prívodného kábla je 2,9 m

›   funkcionalita celéj série kamier Dahua 5X4X a vyššie
›   využitie v kostoloch, školách, prezentáciach a pod.
›   jednoduché nastavenie v pár krokoch
›   možnosť prenášania streamu aj s audiom (prídavný mikrofón)
›   možnosť prehrania záznamu na Youtube aj po skončení 
    živého vysielania

›   kiosk ako samoobslužné riešenie pre hotely, penzióny alebo apartmány
›   intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky
›   súčasťou riešenia je aj čítačka občianskych preukazov a pasov, 
    obojsmerné audio, platobný terminál, skener QR kódov a tlačiareň
›   softvér obsahuje prístupový systém pre prístupové kontroléry 
    Entry C3-100,C3-200 a C3-400
›   možnosť použiť na rôzne iné účely ako napríklad platobný, 
    dopravný terminál a iné

Naskenovanie
QR kódu
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formulára

s ubytovanými
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Obdržanému QR kódu
sa pridelí povolenie
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Otvorenie
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Váš distribútor

Nájdete nás aj na:

PROFACE X-TD PRÍSTUPOVÝ TERMINÁL S MERANÍM TEPLOTY

Bezkontaktné
meranie teploty

s presnosťou 0,3 °C

Detekcia
rúška

Bezkontaktné
čítanie dlane

Rýchle
rozpoznanie
tváre (0,3 s)

ZK-ZJZ03
Krátky montážny držiak
napríklad na turniket

ZK-ZJL03
Dlhý teleskopický montážny 
držiak s kotvením do zeme

ACC-FMB-05
Elegantný samostojaci 
montážny držiak

Naskenovanie
tváre alebo dlane

Overenie
rúška

Zmeranie
teploty

Alarm

Otvorenie
dverí/turniketu

+ zápis udalosti do softvéru

Overenie
rúška

Zmeranie
teploty

Vstup
povolený

Alarm

Ako prístupový terminál 
s meraním teploty
(napríklad vo firme)

Ako meranie teploty
(napríklad v supermarkete)

›   prístupový terminál
›   meranie teploty cez IR teplomer
    (dosah 50cm, presnosť 0,3 °C)
›   rozpoznanie tváre (0,3 s)
›   bezkontaktné čítanie dlane
›   detekcia živého objektu
›   detekcia rúška
›   alarm pri zvýšenej teplote (aj relé)
›   vie fungovať aj ako standalone riešenie
›   prepojenie s prístupovým 
    alebo dochádzkovým softvérom
›   k zariadeniu grátis licencia 
    pre prístupový softvér do 5 dverí
›   kapacita 30 000 tvárí, 5 000 dlaní, 1 mil. udalostí
›   interiérové použitie s krytím IP 68 a IK 04
›   relé výstup pre otvorenie dverí/turniketu
›   po skončení epidémie plnohodnotný
    prístupový systém! 


