Κάμερες Ελέγχου Θερμοκρασίας
«Η Ασφάλεια του χώρου στην Επιχείρησή σας είναι Πολύτιμη!»

Κάμερα ελέγχου θερμοκρασίας - μέτρησης καρπού
Η προστασία της κάθε επιχείρησης ξεκινά από την είσοδο της, όταν πρόκειται για ξενοδοχεία, καταστήματα,
εστιατόρια ή για την πόρτα εισόδου σε σχολεία, γυμναστήρια, τράπεζες κτλ.

> Υποστηρίζει μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς αφή,
γρήγορη διαλογή, αυτόματος συναγερμός και
αυτόματη ανίχνευση μάσκας του επισκέπτη ή όχι.

Η HealthKeeper Κάμερα Ελέγχου Θερμοκρασίας Μέτρησης Καρπού μετράει τη θερμοκρασία σώματος του κάθε
εισερχομένου επισκέπτη - πελάτη και είναι εύκολη σε τοποθέτηση και λειτουργία.

> Σε σύγκριση με τα προβλήματα του μεγάλου
χρόνου μέτρησης θερμοκρασίας, χαμηλής ακρίβειας
και περίπλοκη λειτουργία του θερμομέτρου αφής,
αυτή η κάμερα μετρά τη σταθερή θερμοκρασία
του καρπού & λαμβάνει τη θερμοκρασία του
ανθρώπινου σώματος με βάση αλγορίθμων.

> Κάμερα μέτρησης θερμοκρασίας καρπού &

αναγνώρισης προσώπου 7- 8 ιντσών.

> Μέτρηση θερμοκρασίας - υπέρυθρης ακρίβειας
τεχνολογία.

Χαρακτηριστικά
>Οθόνη IPS 7- 8 ιντσών
>Η τεχνολογία εντοπισμού διοφθαλμικών
ζωντανών σωμάτων, αποτρέπει
αποτελεσματικά τις παρεμβολές όπως
φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. ,ποσοστό
αναγνώρισης 99,5%.
>Υποστηρίζει μεγ. 22400 πρόσωπα.
> Απόσταση αναγνώρισης προσώπου: 0,5-2
μέτρα
> Ακρίβεια θερμοκρασίας ± 0,3C°
> Απόσταση μέτρησης καρπού: 1-5cm
> Εύρος θερμοκρασίας 30-45C°
> Ποσοστό αναγνώρισης προσώπου + μάσκας
85%
> Ταχύτητα αναγνώρισης <500ms
> Φωνητική μετάδοση: αποτέλεσμα
αναγνώρισης προσώπου, θερμοκρασία
κανονική ή μη φυσιολογική
>Μέγιστη αποθήκευση ή εξαγωγή 100000
εγγραφών.

Κάμερα ελέγχου θερμοκρασίας με αναγνώριση προσώπου
Η προστασία της κάθε επιχείρησης ξεκινά από την
είσοδο της, η HealthKeeper Κάμερα Ελέγχου Θερμοκρασίας & Αναγνώρισης Προσώπου μετράει τη
θερμοκρασία σώματος του κάθε εισερχομένου επισκέπτη και είναι εύκολη σε τοποθέτηση και λειτουργία.

>Κάμερα μέτρησης θερμοκρασίας & αναγνώρισης
προσώπου 7- 8 ιντσών.

>Αυτόματη ανίχνευση θερμοκρασίας σώματος

χωρίς επαφή, ανίχνευση του προσώπου και
ταυτόχρονη λήψη υψηλής ακρίβειας υπέρυθρης
ανθρώπινης θερμοκρασίας.

>Κατάλληλο για χώρους προσέλευσης κοινού

όπως: Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Οργανισμοί,
Τράπεζες κτλ.

Χαρακτηριστικά
> Οθόνη IPS HD 7- 8 ιντσών
> Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας 30-45C°.
Ακρίβεια ± 0,3C°
> Αυτόματη αναγνώριση προσώπου unmasked.
>Παροχή προειδοποίησης σε πραγματικό
χρόνο για υψηλή θερμοκρασία.
> Υποστήριξη σύνδεσης δεδομένων
θερμοκρασίας SDK και HTTP.
> Αυτόματη εγγραφή και καταγραφή
πληροφοριών.
> Υποστήριξη διοφθαλμικής ζωντανής
ανίχνευσης

> Μοναδικός αλγόριθμος αναγνώρισης
προσώπου για την ακριβή αναγνώριση
προσώπων, χρόνος αναγνώρισης προσώπου
<500ms
> Υποστήριξη έκθεσης παρακολούθησης
κίνησης σε ισχυρό περιβάλλον οπίσθιου
φωτισμού.
> Υποστήριξη ηλεκτρονικής μετάδοσης φωνής
για τη μετρηση κανονικής θερμοκρασίας
ανθρώπινου σώματος ή μετάδοση alarm ως
επαλήθευσης αναγνώρισης επισκέπτη με
υψηλή θερμοκρασία.
>Κατάλληλο για χώρους προσέλευσης
κοινού όπως: Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία,
Οργανισμοί, Τράπεζες κτλ.

Κάμερα ελέγχου θερμοκρασίας
Η προστασία της κάθε επιχείρησης ξεκινά από το
λόμπι ή την είσοδο της, όταν πρόκειται για ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια ή για την πόρτα εισόδου σε σχολεία, γυμναστήρια, τράπεζες κτλ.
Η HealthKeeper Smart Thermal Camera μετράει τη
θερμοκρασία σώματος του κάθε εισερχομένου επισκέπτη - πελάτη και είναι εύκολη σε τοποθέτηση
και λειτουργία.

>Κάθε έλεγχος καταγράφεται με ημερομηνία, ώρα
και φωτογραφία ελεγχόμενου, ακόμα και για τις
στιγμές που οι ειδοποιήσεις διαφεύγουν από την
προσοχή σας.

> Αναγνωρίζει, μετρά και αναφέρει την θερμοκασία
σώματος με ηχητικό σήμα στην οθόνη του tablet,
του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου.

> Ελέγχει κάθε εισερχόμενο άτομο από την πόρτα

εισόδου και διαθέτει έξυπνο λογισμικό οπτικής και
ηχητικής ειδοποίησης προς τον χειριστή της (π.χ.
reception).

>Εύκολη εγκατάσταση σε κάθε PC, Laptop, tablet ή
Smart Phone.

>Κατάλληλο για χώρους προσέλευσης κοινού

όπως: Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Οργανισμοί,
Τράπεζες κτλ.

«Με την Αποστείρωση UVC
Ζούμε και Εργαζόμαστε σε ένα Ασφαλές περιβάλλον.»
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