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Technologia, która wspiera

Bezpieczeństwo pracowników i klientów

Smart Terminal to system oparty na sztucznej 
inteligencji do precyzyjnego pomiaru tempera-
tury ciała. Technologia termowizyjna i anality-
ka obrazu zapewniają szybką detekcję twarzy, 
weryfikację obecności maseczki i dokładny 
pomiar temperatury ciała. Urządzenie pozwala 
na integrację z innymi systemami kontroli 
dostępu jak bramki, drzwi czy tripody, dzięki 
czemu w przypadku braku weryfikacji dopusz-
czalnej temperatury ciała – automatycznie 
zostanie zablokowany dostęp do dalszych 
pomieszczeń. Dodatkowo system pozwala na 
sygnalizowanie wykrycia podwyższonej tem-
peratury lub braku maski sygnałem dźwięko-
wym lub świetlnym.



Precyzyjny

Pomiar temperatury

Szybko 
poniżej 2 sekund

Bezdotykowo
z odległości 0,5 – 1,4m

Precyzyjnie
z dokładnością ±0,3°C

Dystans:
0,5 - 1,4m

Optymalnie:
0,75m

≤ 0,3°C

Pomiar temperatury ciała
jest realizowany:



Smart Terminal

Jak to działa?

Weryfikacja temperatury

Pomiar temperatury i natychmiastowy alert 
głosowy lub blokada wstępu dla osób z podwyż-
szoną temperaturą.

Weryfikacja maseczki

Inteligentna detekcja obecności maseczki na 
twarzy i natychmiastowy alert głosowy lub 
blokada wstępu dla osób bez maseczki.

Weryfikacja temperatury oraz 
maseczki

Pomiar temperatury oraz detekcja obecności 
maseczki i natychmiastowy alert lub blokada 
wstępu dla osób z podwyższoną temperaturą
lub bez maseczki.

Terminal może działać w różnych trybach:

+



Jak to działa?
Budowa i wymiary
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21,5mm111mmKamera NIR
Kamera Full-HD

Sensor
termowizyjny

Głośnik

LED (IR)

LED (biały)

Ekran 7’ IPS



Jak to działa?
Interfejsy i mocowanie

Przycisk RESET

Zasilanie 12VDC

RS485

RS232

RJ45 (interfejs sieciowy)

Wyjście NO/NC
(np. sterowanie bramką)

Mocowanie terminala na bramce lub tripodzie

Mocowanie terminala na podstawie podłogowej



Smart Terminal

Zastosowania
SMART TERMINAL JEST W PEŁNI BEZOBSŁUGOWY I SZYBKI W INSTALACJI. 

Jest to idealne rozwiązanie dla szpitali, budynków biurowych, hoteli, sklepów, 
marketów i punktów usługowych, szkół oraz ośrodków sportowych.

GŁÓWNE ATUTY URZĄDZENIA:

Szybki, precyzyjny i 
bezdotykowy pomiar 
temperatury ciała

Informowanie o podwyż-
szonej temperaturze z 
możliwością blokady 
dostępu

Natychmiastowe wykrycie 
braku maseczki na twarzy




