
Antik Health Zone
Checkpoint ATK-COV19-0603

Ochrana pre Vás a Vašu prevádzku 
pred koronavírusom
Aby Vaša prevádzka fungovala plynule, identifikujte kto k Vám 
chce vstúpiť bez rúška, či so zvýšenou teplotou. Zabráňte šíreniu
ochorenia COVID-19, Antik Health Checkpoint Vám v tom pomôže.

Antik Health Checkpoint viete použiť:
Verejná doprava
Výrobné závody
Kancelárie
Nemocnice
Predajne
Verejné priestory, letiská a stanice
Školy

Ako funguje Antik Health Zone Checkpoint?
Antik Health Checkpoint je kombinácia termo senzoru na meranie teploty a inteligentnej kamery na rozpoznanie
tváre s rúškom a bez rúška
Zariadenie pri vstupe rozdelí návštevníkov na “bezpečné a rizikové” osoby
Bezpečným osobám dá hlasový povel na vstup 
Rizikové osoby hlasovými povelmi upozorní na zvýšenú teplotu, aj na nasadenie si rúška
Pri zistení zvýšenej teploty je možné meranie opakovať manuálne, a tým zaistiť jeho správnosť
Ak raz zariadenie vyhodnotí osobu, ktorá k Vám vstupuje ako rizikovú, uloží si ju do pamäte a upozorní Vás
na ňu pri jej ďalšom jej vstupe
Možnosť integrácie na aplikácie a zariadenia tretích strán

Technická špecifikácia:
Model zariadenia: ATK-COV19-0603
Termo senzor pre bezkontaktné meranie teploty ľudského tela s presnosťou merania ±0.5°C na vzdialenosť 0.7 metra
Detekciu tváre a rúška zabezpečuje integrovaný kamerový modul s vysokým rozlíšením
Dotykový 8” LCD panel s rozlíšením 800x1280 px pre zobrazovanie upozornení a informácií o nameranej teplote
Konektivita zariadenia je zabezpečená prostredníctvom Ethernet portu, WiFi, Bluetooth alebo 4G modulu 
(nie je v základnej konfigurácii)
Vstavaný reproduktor s mikrofónom
Konzola pre upevnenie na stenu alebo stojan
Rozhrania: USB port, RS485 port, spínací kontakt
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AJ NAPRENÁJOMza supercenu!
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