
Съответства 
наAnti COVID-19  

препоръките

Система за епидемична превенция

Термален скенер за системно 

набюдение на телесна температура

Проверява безконтактно 

и веднага температурата на Вашите 

служители, клиенти и посетители

Автоматично проверява за 

наличието на защитна маска на 

лицето

Спомага при предотвратяване на 

епидемии и повишава сигурността



Незабавна проверка

на телесната температура

Kokous TH използва инфрачервен сензор за 

незабавно измерване на телесната 

температура. Не е необходимо да се докосва 

за команда за активиране на измерването.

Потребителят просто трябва да се приближи 

до устройството, като рамкира снимката си на 

дисплея. Резултатът се показва незабавно на 

екрана и се предава чрез

гласово съобщение.

Системата не изисква присъствие на 
оператор и може да бъде 
интегрирана в съществуващите 
системи за достъп, за да позволи 
автоматично или да предотврати 
преминаването на персонал или 
потребители.

С Kokous TH времето за измерване се 
намалява чрез ефективно 
изследване на голям брой хора, без 
да се излагат служителите на риска 
от инфекция.

Kokous TH интегрира високо 
прецизен инфрачервен сензор за 
запис на телесната температура и 
камера с висока разделителна 
способност, която може да се 
използва и при лоши условия на 
осветление.

COVID-19

Kokous TH е съвместимо решение 
по отношение на препоръките за 
мерките за ограничаване на 
коронавирусната инфекция.
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Забрана за достъп в 

случай на непозволена 

стойност

Ако температурата е 

твърде висока, Kokous TH 

сигнализира на 

потребителя, че е открита 

несъответстваща стойност 

и достъпът е отказан. Ако 

системата е интегрирана с 

автоматична врата, 

отварянето е 

предотвратено.

Автоматично откриване 

на защитната маска

Kokous TH разпознава 

дали потребителят носи 

маска за лице. Ако не, 

но има задължение за 

това,

субектът бива помолен 

да я носи преди да 

продължи.

Kokous TH е идеалното 
решение за:

> обществени сгради, 
банки, казина, офис 
сгради, заводи, 
супермаркети

> болници, клиники, 
аптеки

> училища, музеи, гари, 
летища

> кина, театри, фитнес 
зали и места за забавления

> столове, ресторанти, 
барове, хотели, круизни 
кораби

Отдалечено управление

Kokous TH работи  off-line или 

свързан с уеб базирана платформа 

за наблюдение. От таблото за 

управление е възможно да се 

следи с течение на времето и чрез 

всеки един термичен скенер броят 

на хората в транзит, установени 

температури и използването или 

не на защитни маски.
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Безконтактен скенер 
за телесна 
температура

• Инфрачервена камера с висока 
разделителна способност за 
безконтактно измерване на телесна 
температура

• Аларма при температура извън 
зададените стойности

• Разпознаване на защитна маска
• Интелигентна, безопасна и 

надеждна технология за 
разпознаване на лица

• Вградено допълнително осветяване
• Отдалечено наблюдение и контрол

Техническа спецификация*

Измерване на телесна температура

Инфрачервена камера. Измерване /точност ±0.2°/30 cm ±0.3°/50 cm

Лицево разпознаване

Точност > 99.97%  

Скорост <100 m

Камери

High-resolution + IR вкл. лошо осветление

Дисплей

Капацитивен LCD touchscreen 8 “16:10

Свързаност

Ethernet, WI-FI, 4G optional - USB, RJ45. RS232, WIFI antenna interface

Захранване

DC 12V supplied via power supply

Размери - mm

Щанд: h 1350 × Ø 400 - Устройство: h 600 x Ø 250

Работно пространство

Working temperature 10 ° ~  35 °. Do not place the device 

outdoors, in very  humid environments or in direct sunlight.

Оборудване: Монтаж на стена, маса, щанд за под.

Интеграция

Може да бъде интегриран в системи за контрол на достъпа 

и автоматични врати

*могат да бъдат променяни без предварително обявление

Designed by Plug-in in Italy
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