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Ukázka fungování
systému v praxi

HBTMS SET LITE

POČÍTÁNÍ OSOB PRO KONTROLU JEJICH POČTU V OBJEKTU

›   speciální kamera vyvinutá pro měření tělesné teploty
›   přesnost měření teploty ±0,3 °C
›   kamera s Full HD rozlišením, termokamera 400 x 300 px
›   objektivy: viditelné spektrum 8 mm, termokamera 13 mm
›   opticko-akustická signalizace vysoké teploty 
    a chybějící roušky
›   možnost personalizace výstražného hlášení
›   rozpoznávání tváře i s nasazenou rouškou
›   referenční tepelný zdroj "Blackbody"

›   funkcionalita celé série kamer Dahua 5X4X a výše
›   s podporou NVR 4XXX-4KS2 a výše
›   s upraveným firmwarem je počítání viditelné
    přímo v obraze kamery
›   na počítadle je vidět celkový počet vstupů a výstupů
    + kolik je aktuálně přítomných osob v daném prostoru
›   alarm při překročení povoleného počtu osob
›   možnost sepnutí relé při poplachu
›   několik variant pro objekty s více vstupy
›   možnost integrace například do webové stránky

ROZDÍLY MEZI HBTMS SET A HBTMS SET LITE

›   nižší rozlišení termokamery (LITE)
›   nižší detekční vzdálenost - max. 2 m (LITE)
›   pouze jeden výstup na monitor (LITE)
›   menší počet kanálů NVR: 16 oproti 128



EX INTERCOM 150 PRO DISTANČNÍ KOMUNIKACI

YOUTUBE STREAM PRO ONLINE PŘENOSY

HOTEL KIOSK PRO SAMOOBSLUŽNÉ UBYTOVÁNÍ HOSTŮ

Ukázka fungování systému v praxi

›   přepážkový komunikátor
›   hlasitá reprodukce a dobrá srozumitelnost řeči
›   umožňuje komunikaci osob na bezpečnou vzdálenost 
    i přes ochrannou bariéru
›   základnová stanice s ovládáním hlasitosti reproduktoru
›   funkce (handsfree) s možností vypnout interní mikrofon
›   možnost připojit náhlavní soupravu
    případně nahrávat komunikaci
›   reproduktor má oddělený mikrofon pro zamezení
    zpětné vazby
›   délka přívodního kabelu je 2,9 m

›   funkcionalita celé série kamer Dahua 5X4X a výše
›   využití v kostelech, školách, produktových prezentacích apod.
›   jednoduché nastavení v pár krocích
›   možnost přenášet obraz včetně zvuku (přídavný mikrofon)
›   možnost zpětného přehrání záznamu na Youtube i po skončení
    živého vysílání

›   samoobslužný kiosek pro hotely, penziony nebo apartmány
›   intuitivní ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky
›   součástí řešení je i čtečka občanských průkazů a pasů,
    obousměrné audio, platební terminál, skener QR kódů a tiskárna
›   software obsahuje přístupový systém pro přístupový kontrolér
    Entry C3-100, C3-200 a C3-400
›   široké možnosti dalšího použití například jako platebního terminálu, 
    v dopravě apod.
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Najdete nás také na:

PROFACE X-TD PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL S MĚŘENÍM TEPLOTY

Bezkontaktní
měření teploty

s přesností 0,3 °C

Detekce
roušky

Bezkontaktní
načtení dlaně

Rychlé
rozpoznání

obličeje (0,3 s)

ZK-ZJZ03
Krátký instalační držák,
například na turniket

ZK-ZJL03
Dlouhý teleskopický držák
s kotvením do země

ACC-FMB-05
Elegantní, samostatně stojící
instalační držák

Naskenování
obličeje nebo dlaně

Kontrola
roušky

Měření
teploty

Alarm

Otevření
dveří / turniketu

+ zápis události do softwaru
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Vstup
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Alarm

Jako přístupový terminál
s měřením teploty
(například v továrnách)

Pro měření teploty
(například v supermarketech)

›   přístupový terminál
›   měření teploty IR teploměrem
    (dosah 0,5 m, přesnost 0,3 °C)
›   rozpoznání obličeje (0,3 s)
›   bezkontaktní načtení dlaně
›   detekce osob
›   kontrola použití roušky
›   alarm při zvýšené teplotě (+ sepnutí relé)
›   pracuje i jako zcela samostatné zařízení
›   možnost propojení s přístupovým 
    nebo docházkovým softwarem
›   k zařízení zdarma licence
    pro přístupový software pro 5 dveří
›   kapacita 30 000 obličejů, 5 000 dlaní, 1 mil. událostí
›   interiérové použití s krytím IP 68 a IK 04
›   relé výstup pro otevření dveří nebo turniketu
›   lze používat jako plnohodnotný
    přístupový systém i po odeznění
    pandemie  


