Hőérzékelő
Aki belép
az biztonságban
van, aki dolgozik,
azt megvédjük

Többfunkciós beléptető egység
8 colos kijelzővel. Hőmérsékletmérés,
arcfelismerés és maszkérzékelés.

Hőérzékelő
tulajdonságai
FUNKCIÓK

ÉRZÉKELÉSI MÓD

• Arcfelismerés, maszkviseléssel is.

• Irányított WDR 120 dB kamera
arcfelismeréshez, magas szintű
teljesítmény ellenfény esetén is.

• Hangjelzés magas testhőmérséklet
vagy maszkviselés hiánya esetén.
• Többnyelvű hangüzenet.
• Személyes jelenlét érzékelése,
mely megkülönbözteti a személyt egy fotótól.
• Magas biztonságú
arcfelismerő algoritmus.

• Beépített vészjelző.
• Önálló működés.
• Távoli elérés, kétirányú
kommunikációval.
• VMS software-rel működik,
API/SDK-val egyéb rendszerekhez
is csatlakoztatható.

IDEÁLIS MUNKAHELYI
BELÉPTETŐRENDSZEREK
IRÁNYÍTÁSÁRA

A hőérzékelővel mérhető a test hőmérséklete,
és felismeri a helyesen viselt maszkot.
Az eszköz belső memóriája 20 000 arc
felismerésére és mentésére alkalmas.
KÉTFAJTA MŰKÖDÉSI MÓD
Önállóan vagy meglévő rendszerhez
csatlakoztatva használható WIEGAND
interface-n kereszül.
FORGÓVILLÁHOZ
CSATLAKOZTATHATÓ
Közvetlenül telepíthető a Came forgóvilláihoz.
AUTOMATA AJTÓHOZ
CSATLAKOZTATHATÓ
A hőérzékelő működtethet toló- vagy
szárnyaskaput. Önálló egységként
engedélyezi így a belépést.
UNIVERZÁLIS MŰKÖDÉS
A CAME testhőmérséklet érzékelő
bármilyen beléptető rendszerhez illeszthető.

A HŐÉRZÉKELŐHÖZ
TERVEZETT
KIEGÉSZÍTŐK
A kiegészítőknek köszönhetően
egyszerű a telepítése. Minden felmerülő
igényt kielégít a speciális, állítható
tartókonzol, ami lehetőve teszi a
hőérzékelő tökéletes pozícióba állítását.

MÉRETEK

SEP-FRTMP01 multifunkciós beléptető egység,
testhőmérséklet- és maszk érzékeléssel.

815XC-0020

SEB-A021 konzol, forgóvillára szereléshez, H=300 mm.

815XC-0030

SEB-A041 konzol, pultra szereléshez.

64880661

XTWA1205 desktop típus, 12V DC tápegység a hőérzékelőhöz.

8"

815XC-0010

301.8

TELJES KÍNÁLAT

138.6

34.2

MŰSZAKI ADATOK
KIJELZŐ
Méret (")

8" LCD képernyő

Felbontás (pixel)

1280 x 800

Tápegység (V DC)

12

Teljesítmény (W)
IP védettség

12
csak beltérben használható

Kontrasztarány

500:1

Fényerő (Lux)

500

HŐÉRZÉKELÉS
Hőérzékelési tartomány (°C)

+32 – +43

Hőérzékelés pontossága (°C)

±0,3

Érzékelési távolság (m)

0,3 – 0,5

Működési hőmérséklet tartomány (°C)

0 – +40

ARCFELISMERÉS
Arcfelismerés
Videókamera

2 MP WDR 120 db dupla-lencse f 3.97 mm – @ F 1.6
H.264, H.265, háromsávos sugárzás ONVIF kompatibilis, S profil

Érzékelési távolság (m)

0,3 – 2

Érzékelési mód
Felismerési idő (s)

1:N
≤ 0,5 másodperces érzékelés

Tárolási kapacitás

20 000 arc

Pontosság (%)

≥ 99,7

CSATLAKOZÓK
Hang
Hálózat
I/O Vészjelző
Időzíthető relé
SD kártya

Audio 1CH, beépített mikrofon és hangszóró, kétirányú audio, zajcsökkentés és zajszűrés
Self-Adaptive 10/100 Mbps hálózat, 1 Ethernet Port,
beléptet rendszer bemenet / kimenet, időzíthető relé kimenet, kapu kireteszelés bemenet
Wiegand input/output (26/34 bits)
1 Micro SD kártya bemenet, max. 128 Gb

USB

1 USB csatlakozó
igen, cseppálló

Cseppálló
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Az ön viszonteladó partnere:

A Came a világ vezető
multinacionális vállalta, ami
elsősorban csúcstechnológiájú
megoldásokat kínál lakossági
és ipari megrendelői számára.
Magyarországi importőre
a Kling kaputechnikai Kft.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

www.kling.hu

Kaputelefon rendszerek.
Lakossági és ipari kapuk automatizálása.
Sorompó rendszerek.
Forgóvillák és ipari gyorskapuk.
Forgalomkorlátozó oszlopok.
Beléptető rendszerek,
akár testhőmérséklet mérő funkcióval
Automata ajtók
Árnyékolástechnika
Riasztórendszerek
„Okosotthon” rendszerek

