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PREZENTACJA SYSTEMU 
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|  szybki i dokładny pomiar temperatury ciała 

|  informowanie o podwyższonej temperaturze 

|  weryfikację obecności maseczki na twarzy 

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie 
minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem 
jest dzisiaj bardzo ważne.  

 
Smart Terminal umożliwia: 
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Pomiar temperatury ciała jest realizowany: 

 Szybko poniżej 2 sekund 

 Bezdotykowo z odległości 0.5 – 1.8m 

 Precyzyjnie z dokładnością ±0.3°C 

Dystans:  0.5 – 1.8m 
 

Optymalnie:  0.75m 

Pomiar odbywa się bezdotykowo na dystansie  
od 0.5m do 1.8m. Optymalny dystans 
pomiarowy wynosi 0.75m od terminala. 

Przeciętna szybkość pomiaru temperatury 
wynosi ok. 1 sekundy, maksymalny graniczny 
czas pomiaru nie przekracza 2 sekund. 

Smart Terminal charakteryzuje się wysoką 
dokładnością pomiaru temperatury ciała  
wynoszącą ±0.3°C. 
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Terminal może pracować w różnych trybach: 

 Weryfikacja temperatury 

Pomiar temperatury i natychmiastowy alert głosowy lub 
blokada wstępu dla osób z podwyższoną 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. 
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LED (biały) 

LED (IR) 

Kamera NIR 

Kamera Full-HD 

Sensor 
termowizyjny 

Ekran 7” IPS Głośnik 

Budowa terminala 



Smart Terminal 
Inteligentny system pomiarowy Wymiary terminala 

Smart Terminal na podstawce EA7-A003-2  
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Mocowanie terminala na bramce lub tripodzie 
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Mocowanie terminala na podstawie podłogowej 

EA7-A060-2                               EA7-A110-2 EA7-A005-2 | uchwyt naścienny 
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Przycisk RESET 

Zasilanie 12VDC 

RS485 

RJ45 (interfejs sieciowy) 

Wyjście NO/NC  (np. sterowanie bramką) 

WIEGAND  (obsługa czytnika RFID) 

Interfejsy urządzenia 
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|  szpitale 

|  hotele 

|  budynki biurowe 

|  sklepy, dyskonty, markety 

|  punkty usługowe 

|  szkoły i przedszkola 

|  ośrodki sportowo-rekreacyjne 

Zastosowania: 



Dostarczamy  

gotowe rozwiązania 

wspierające minimalizowanie 
eskalacji wirusa 

Safe Space sp. z o.o. 
kontakt@safesapce.com.pl  |  www.safespace.com.pl 

Tel. +48 71 718 22 90 

Ul. Strzegomska 42a  |  53-611 Wrocław  


