
PANEL PRO DETEKCI 
OCHRANY ÚST A NOSU
S MĚŘENÍM TEPLOTY

Vysoce přesné, bezdotykové měření 
tělesné teploty až 15 osob za minutu
s alarmem v reálném čase
a integrovaným rozpoznáváním tváře.

Get Ready. Get Schrack.www.schrack.cz

Jak doporučují odborníci, jednou z nejdůležitějších 
věcí, kterou lze dělat pro prevenci šíření virových 
infekcí COVID-19, je používání ochranných 
obličejových masek. Kromě toho je na místě dbát 
zvýšené opatrnosti při kontaktu s lidmi se zvýšenou 
tělesnou teplotou. Nabízíme jednoduché řešení 
rychlé bezdotykové detekce. 

Vizuální kontrola, zda je použita ochrana úst a nosu, a dále rychlé a bezdotykové 
měření tělesné teploty s akustickým potvrzením. Jsou možné další ovládací prvky 
(například uvolňování otočného turniketu).

Všechny další informace a videa najdete na www.schrack.cz

Vaše výhody:
• Zabráníte dlouhým frontám a shromažďování.
• Zamezíte zbytečnému kontaktu se zaměstnanci.
• Není nutný žádný pomocný pracovník na místě.
• Velmi jednoduché nastavení.
• Automatická aktivace při detekování osob.

Záznam teploty ze zápěstí

Výstražná zpráva, pokud není 
nasazena obličejová maska

Integrace do přístupových systémů 
pomocí protokolu Wiegand

Možná kombinace
s rozpoznáváním tváře



PANEL PRO DETEKCI 
OCHRANY ÚST A NOSU 
S MĚŘENÍM TEPLOTY 
SHPAN02FA

8 palcová obrazovka LCD
Binokulární objektiv 2MP, f = 3,97 mm @ F1,6
Vysoce přesné měření tělesné teploty ± 0,3° C
Kamera s integrovaným algoritmem DVA (Deep 
Video Analysis) pro rozpoznávání tváře
Rozpoznávání obličeje funguje také s nasazenou 
obličejovou maskou
Rozpoznávání tváře ze vzdálenosti až 2,2 m
Maximální kapacita databáze: až 20 000 tváří
True WDR 120 dB: zlepšuje rychlost rozpoznání 
obličeje i v situacích se silným podsvícením
Vstupní a výstupní protokol Wiegand (26-34 bitů) 
pro integraci do systému kontroly přístupu
Poplachové vstupy a výstupy + výstup pro uvolnění 
dveří
Integrovaný mikrofon a reproduktor
Hlasové upozornění při zjištění abnormální tělesné 
teploty nebo chybějící obličejové masky
Alarm manipulace
Nezávislý provoz
Obousměrné audio
Slot pro karty Micro SD (do 128 Gb)
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Příslušenství:
SPBRKPANWM
Nástěnný držák
pro SHPAN02FA 

SPBRKPANSA
Stolní konzole
pro SPHPAN02FA

SPBRKPANLA
Stojanový sloup
pro SPHPAN02FA

SPBRKPAN
Rameno turniketu
pro SPHPAN02FA

OZNAČENÍ
Panel pro rozpoznávání obličeje s měřením teploty
Stolní konzole pro SHPAN02FA
Stojanový sloup pro SHPAN02FA
Rameno turniketu pro SHPAN02FA
Nástěnný držák pro SHPAN02FA
Zásuvný napájecí zdroj 230 VAC/12VDC, 1,33A
Jednofázový napájecí zdroj, regulovaný, 230/12VDC, 2A
Konektorová zdířka pro krimpování
Covid19 ochranná maska (CPA), balení 10 kusů
Jednorázová ochranná maska, balení 10 kusů

OBJ. ČÍSLO
SPHPAN02FA
SPBRKPANSA
SPBRKPANLA
SPBRKPAN--
SPBRKPANWM
SP43082TH-
LP743201-A
SP43970---
GIHCCXM01-
GIHCUKM01-

DOSTUPNOST

Skladem - zaslání do 24 hodin


