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Epidemic Prevention System
Sistem de monitorizare sistematică  a 

temperaturii corpului

Verifică  instantaneu și 
fără contact, temperatura corporală a 

personalului, clienților și vizitatorilor

Recunoaște automat prezența sau lipsa 
măștii de protecție

Ajută la prevenirea răspândirii epidemiilor și 
îmbunătățește percepția siguranței

Conform 
recomandărilor

anti-COVID 19

KEY THERM



Controlul imediat al temperaturii 
corpului

KEY THERM folosește un senzor cu 
infraroșu pentru a detecta instantaneu 
temperatura corpului.
Pentru a activa măsurarea, nu este 
necesar să atingeți nicio comandă, 
utilizatorul trebuie să se apropie pur și 
simplu de dispozitiv prin încadrarea 
imaginii sale pe ecran. Rezultatul 
apare imediat pe ecran și este 
comunicat printr-un mesaj vocal.

KEY THERM este un dispozitiv pentru monitorizarea 
instantanee, fără contact, a temperaturii corpului.

Dispozitivul nu necesită prezența unui operator și poate fi 
integrat cu porțile de acces pentru a permite sau a stopa 
automat trecerea personalului sau a utilizatorilor.

Cu KEY THERM timpul de măsurare este redus prin obținerea 
unui screening eficient al unui număr mare de oameni, fără a 
expune personalul la riscurile de contaminare

Sistemul integrează un senzor cu infraroșu de înaltă precizie 
pentru a detecta temperatura corpului și o cameră binoculară 
de înaltă definiție, capabilă să funcționeze chiar și în condiții 
dificile de iluminare.

COVID-19
KEY THERM este o soluție conform 
recomandărilor privind măsurile pentru 
combaterea infecției cu Coronavirus.
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Oprirea accesului în caz de valoare 
anormală

În caz de temperatură excesivă, KEY 
THERM semnalează utilizatorului că 
s-a detectat o valoare neconformă. 
Personalul de control primește 
notificarea episodului anormal pe 
monitorul sau telefonul mobil. Dacă 
sistemul este integrat cu o poartă de 
acces automată, deschiderea 
acesteia este oprită.      

Recunoașterea automată a măștii 
de protecție

KEY THERM recunoaște dacă 
utilizatorul poartă masca de protecție pe 
fața sa; dacă lipsește și există o 
obligație, subiectul este invitat să o 
poarte  înainte de a putea continua.

Control de la distanța

Aplicația de backend vă permite să 
monitorizați central informațiile despre 
tranzitul persoanelor cu trasabilitatea 
datelor în timp real.
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 KEY THERM este soluția ideală pentru

• birouri, fabrici, supermarketuri, centre 
comerciale, magazine

• spitale, clinici, farmacii
• școli, muzee, aeroporturi
• teatre, săli de sport, locuri de divertisment
• cantine, restaurante, baruri, cinematografe 
• hoteluri, nave de croazieră
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Senzor cu infraroșu de înaltă precizie pentru 
măsurarea fără contact a temperaturii 
corpului
Alarmă pentru temperatură anormală 
Recunoașterea prezenței măștii de protecție 
Tehnologie inteligentă, sigură și fiabilă de 
recunoaștere facială
Iluminat auxiliar integrat

Caracteristici tehnice *

Detectarea temperaturii
Senzor infraroșu. Precizia măsurării / distanței ± 0,2 ° / 30cm - ± 0,3 ° / 50cm

Recunoașterea facială
Precizia recunoașterii> 99,97%. Viteza de recunoaștere <100 ms

Telecamera
Cameră IR de înaltă rezoluție + IR pentru fotografiere clară chiar și în condiții 
de lumină scăzută

Ecran
Ecran tactil LCD capacitiv 8 "16:10

Dispozitive încorporate
Difuzor pentru mesaje vocale. Iluminare LED și IR 

Protocoale de comunicare - Porturi
Ethernet, WI-FI, 4G opțional - USB, RJ45. RS232, interfață antena WIFI

Alimentare
DC 12V prin intermediul unității de alimentare incluse

Dimensiuni in mm  
h 1150 × Ø baza  450

Condiții de mediu
Temperatura de lucru 10 ° ~ 35 °. Nu așezați echipamentul în exterior, în 
medii foarte umede și sub lumina soarelui direct.  

Accessorii 
Suport pentru montare pe perete, bază de masă, suport pentru podea cu 
înălțime redusă pentru monitorizarea copiilor și persoanelor cu dizabilități.

Integrare
Poate fi integrat cu sistemele de gestionare a vizitatorilor și cu 
porțile de acces automat

*caracteristici tehnice care pot fi modificate fără notificare prealabilă

Comenzi și 
informații

Plin Tech Srl
Str. Splaiul Unirii 165, 
cladirea TN2, etaj 1, 
sector 4, Bucuresti

T  +40 749 136 752 
office@plintech.ro
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