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Bezkontaktní měření teploty 

         pro firmy, školy, obchody, státní instituce, 
letiště, kina, čerpací stanice a další veřejné prostory. 

Systém může komunikovat s jiným, například docházkovým systémem prostřednictvím
komunikačních protokolů: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, DDNS, P2P
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Smart View s.r.o.  - Specialista strojového vidění

TOPOLOGIE SESTAVY

Bitermální kamera

BĚŽNÁ TEPLOTAZVÝŠENÁ TEPLOTA

Kalibrační jednotka Server Umělá inteligence  

- měření teploty s přesností ±0.3°C do vzdálenosti 3 m

- zozbrazení naměřené teploty na monitoru

- vizuální a akustický alarm zvýšené teploty

- duální kamera pro detekci obličeje

- rozpoznání nasazené roušky

- možnost připojení několika kamer najednou

Kancelář Otrokovice

Smart View s.r.o.
Třída Tomáše Bati 332
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Kancelář Praha
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Pražská 636
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Systém umožňuje měření více osob najednou 
s vizuálním a akustickým alarmem zvýšené 
tělesné teploty. 

automatická kontrola osob vstupující do vašich prostor

alarm zvýšené teploty v oblasti obličeje

tvorba a následná správa databáze

možnost propojení s podnikovým systémem

vytváření statistik a jejich export
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