
Cechy produktu

8 " Panel dotykowy HD

Precyzyjne wykrywanie temperatury
 Błąd monitorowania temperatury nie 
większy niż ±0.3°C, precyzyjna detekcja 
eliminuje dostęp zainfekowanych osób na 

teren obiektu

Prędkość reakcji liczona w 
milisekundach

Prosta - samodzielna 
instalacja

Dodatkowe funkcje - KD i RCP

Dane techniczne

System operacyjny Android  7.1.2 System；

Tablica termiczna 16*4 px；

 Zakres odczytu

Kamera podczerwieni

Rozdzielczość kamery

Dokładność odczytu twarzy

Dystans odczytu twarzy

Pojemność bazy

Zakres pomiaru temp. 

 Przekątna obrazu

Chip

RAM

ROM

Porty

Komunikacja

Zasilanie

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Zastosowanie

60°*15°；

≥320*240.0.5m；Error of±0.3°；

2 MPx

≥99%；

0.3m~0.5m；

20,000 kart, 100 000 zdarzeń；

35.5°C~42°C；

8" IPS；

Quad core RK3288   ARM-A17 1.8GH，

GPU:Mail-T764；

2G ；

8GB ；

Off i On-line/ WiFi i LAN Eth.

AC110-240V；

10°C~35°C；

<90%RH；

Wewnętrzne;

    Najnowocześniejsza 
technologia obrazowania 

termicznego w podczerwieni

Wbudowana kamera termowizyjna z 
czujnikiem podczerwieni 

Może jednocześnie przedstawiać portret 
człowieka, obraz termowizyjny ludzkiego ciała i 
dane pomiaru temperatury, wynik detekcji jest 

bardziej intuicyjny

Wysoka dokładność weryfikacji twarzy, szybki 
odczyt i zapis do lokalnej bazy

Wielopoziomowe działanie

Możliwość pracy on-line jak i offline. System 
pozwala na prowadzenie zapisu do bez 
podłączenia do internetu lub sieci LAN. 

Pojemność bazy to ponad 100 000 
nadpisywanych zdarzeń

Product nie wymaga instalacji przez 
profesjonalną ekipę. Kiosk należy tylko 
ustawić przy wejściu i wpiąć wtyczkę do 

gniazda 230 V

Sanitizer kiosk można podłączyć do dowolnego systemu kontroli 
dostępu i rejestracji czasu pracy. Urządzenie może być 
skonfigurowane jako wewnętrzny czytnik - identyfikator. System po 
wykryciu twarzy pracownika i sprawdzeniu temperatury przyzna dostęp 
do danych drzwi. Kiosk może być podłączony do dowolnego 
urządzenia wykonawczego jak np. bramka, elektrozaczep lub zwora 
elektromagnetyczna.

DC*1, RJ45*1,USB*2(OTG*1),HDMI*1,

TF SD slot*1/audio*1

Opis produktu
Zastosowanie przy głównych wejściach do budynków

Inteligentny kiosk do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk, 
który można zainstalować przy głównych wejściach do 
zatłoczonych miejsc, takich jak przedsiębiorstwa, szkoły, hotele, 
centra handlowe, budynki biurowe, banki, hale rządowe itp., 
Temposcan pozwala  monitorować temperaturę pracowników, 
klientów i gości, dzięki czemu skutecznie pomaga zapobiegać 
roznoszeniu się chorób zakaźnych.

Zapobieganie i kontrola epidemii - Alarm 
gorączki
Definiowany zakres ostrzegawczy wysokiej temperatury 
pozwala na wykrycie osoby przekraczającej próg  natychmiast 
uruchamia mechanizm alarmu dźwiękowego, wskazując ryzyko 
infekcji, skutecznie chroniąc zdrowie personelu oraz skutecznie 
zapobiegać epidemii. 

Rozpoznawanie twarzy i pomiar temperatury
Opiera się na technologii obrazowania termicznego w podczerwieni, 
wykorzystując czujnik podczerwieni i 2-megapikselową szerokokątną 
dynamiczną - dualną kamerę. Rozpoznawanie twarzy wykonuje się  
w odległości 0,3 m-0,5 m podczas pomiaru temperatury ciała. Działa 
nawet jeśli osoba nosi maskę na twarzy.

Zdalna platforma do zarządzania po LAN
Produkt obsługuje funkcję przesyłania danych do sieci. Istnieje 
możliwość podglądu rejestru wejść oraz pobrania raportu dla 
danego pracownika lub grupy.

Ukryte niebezpieczeństwa 
tradycyjnej dezynfekcji rąk to przenoszenie 

bakterii poprzez bezpośredni kontakt...

Thermoscan - Bezdotykowy dozownik 10L

Odkażacz do rąk, którego używa jednocześnie wiele osób
Rozpylanie (75%) alkoholu jest łatwe do wywołania pożaru 
spowodowanego elektrycznością statyczną
Łatwo o skrzyżowaną infekcję wirusem

Pojedyncza - kontrolowana 
dawka dozowania
Automatyczne działanie 

Bezdotykowa obsługa

Automatyczny dozownik płynu
1. Nadaje się do 3 różnych płynów: pianki, mydła, środka odkażającego
2. Butelka wielokrotnego napełniania 10L
3. Dostęp do płynu zabezpieczony kluczem
4. Zasilanie na prąd stały i baterię - do 30 000 cykli pracy
5. Wskaźnik świetlny niskiego poboru mocy
6. Wskaźnik świetlny zabrudzenia czujnika ruchu
7. Taca na ociekający płyn
8. Typ w innych kolorach dostępny na zamówienie
9. Tablica reklamowa jest dostępna na zamówienie

 Monitoring temperatury ciała

Rozpoznawanie twarzy 

Dezynfekcja rąk

THERMOSCAN 
SANITIZER KIOSK 

Nowoczesne urządzenie do pomiaru temperatury ciała i 
dezynfekcja rąk

Pomiar temperatury ciała

Dezynfekcja rąk

Aktualna temperatura ciała 36,6 oC

Wysoka temperatura: 38,3 oC
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