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NVIP-2H-8912M/TS SET

Bezinwazyjna detekcja OSÓB 
z pOdwyżSzOną temperaturą  

w cENTracH HaNdlowycH

GoTowE 
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Profesjonalny zestaw do zdalnego pomiaru temperatury ciała 
NVIP-2H-8912M/TS SET to idealne rozwiązanie, które powinno 
być standardowym elementem polityki bezpieczeństwa we 
wszystkich centrach handlowych, gdzie stale dochodzi do 
koncentracji wielu osób i interakcji między nimi.

zMINIMalIzUJ ZAGROŻENIE

Światowa pandemia koronawirusa udowodniła jak bardzo potrzebne są urządzenia 
do pomiaru temperatury ciała w miejscach publicznych. Wiadomo już także, że będą 
przydatne również wtedy, gdy zapanujemy nad sytuacją. Mierzenie temperatury ciała 
jest jednym z podstawowych sposobów wczesnej diagnostyki choroby. Stała kontrola 
temperatury obok innych działań jak izolacja czy obowiązkowe noszenie masek 
ochronnych to podstawa skutecznej walki z zagrożeniem wirusem.

detekcja osoby wchodzącej ( ) i bezinwazyjny  
pomiar temperatury za pomoca kamery termowizyjnej ( ),  
oraz zliczanie liczby osób przebywających w obiekcie 
za pomocą dedykowanej kamery ( ). 
 
wyświetlanie bieżących wyników pomiarów. alarmowanie  
o pomiarach powyżej zadanego poziomu. reakcja ochrony  
w przypadku pomiarów alarmowych ( ). 
 
weryfikacja pomiarów w centrum nadzoru wizyjnego, 
opcjonalna rejestracja wyników pomiarowych ( ).

jak działa  
SyStem w praktyce
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dOkłAdNOŚć PoMIarU +/- 0,3oc
dzięki zastosowaniu najwyższej jakości przetwornika mikrobolometrycznego oraz algorytmu korekcji,  
w oparciu o emisyjność modelu tzw. ciała doskonale czarnego, udało się osiągnąć dokładność pomiaru   
+/- 0,3Oc. jest to dokładność nieosiągalna dla typowych kamer termowizyjnych,  które z reguły pozwalają 
mierzyć temperaturę obiektów z dokładnością rzędu +/- 2Oc. 

zdalNa koNTrola tEMPERAtuRy CIAłA
możliwość zdalnej kontroli temperatury osób z odległości 3-5m co znacznie ułatwia  
instalację systemu w istniejących punktach kontroli, przejściach, korytarzach itp.

MOŻlIWOŚć jEdNOCZESNEGO POMIARu   
16 Twarzy w czaSIE króTSzyM NIż 1 SEkUNda 
powoduje, że system jako jeden z nielicznych może być stosowany do skanowania temperatury  
ludzi bez konieczności kanalizowania ruchu poprzez różnego rodzaju bramki. ma to szczególne znaczenie  
w obiektach, w których konieczne jest sprawne przemieszczanie się osób i unikanie zatorów.

AlGORytM wykrywaNIa Twarzy
System novus tS dzięki zastosowaniu algorytmu wykrywania twarzy w obrazie dokonuje pomiaru  
wyłącznie w obrębie twarzy ignorując inne obiekty w tle, które mogą wywoływać fałszywe alarmy  
w konkurencyjnych systemach pozbawionych tej funkcjonalności. 

MoNITorING TEMPEraTUry oSób  
WCHOdZĄCyCH dO GAlERII
dzięki szerokiemu kątowi widzenia kamery termowizyjnej H: 46° możliwe jest monitorowanie przejść 
o szerokości do 3.5 metra. pomiar temperatury potoków ludzkich dokonywany jest bez konieczności 
wstrzymywania ruchu, tym samym zapobiega powstawaniu zatorów lub kolejek. dodatkowo w przypadku 
detekcji temperatury powyżej określonego poziomu możliwe jest zablokowanie bramki/tripoda.

okrEślaNIE lIczby oSób  
PRZEByWAjĄCyCH W OBIEkCIE
w galeriach handlowych kamery marki nOVuS z zaawansowanymi funkcjami analizy treści obrazu 
umożliwiają zliczanie osób wchodzących/wychodzących z obiektu. kamera posiada niezależny licznik  
dla różnych kierunków przemieszczania. Liczniki mogą być resetowane automatycznie, po wyznaczonym 
czasie – po godzinie, dniu albo tygodniu, lub ręcznie, poprzez interfejs sieciowy kamery. dla systemu kamer 
aplikacja nmS pozwala na wyznaczenie sumarycznej liczby osób przebywających aktualnie w obiekcie.  
na podstawie zebranych w ten sposób danych możliwe jest utworzenie statystyk.

zaLety SyStemu 



oProGraMowaNIE N coNTrol 8000 To rozbUdowaNE  
NarzędzIE do zarządzaNIa INforMacJą zwIązaNą  
z PoMIarEM TEMPEraTUry. 

dla pełnego zapoznania się z możliwościami systemu zachęcamy do 
obejrzenia materiałów wideo na kanale youtube firmy aat HOLding S.a. 
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pojedyncza aplikacja n control 8000 pozwala na agregację pomiarów temperatury maksymalnie z dziesięciu 
termowizyjnych zestawów pomiarowych równocześnie. multiplikacja stacji n control 8000 pozwala na 
nieograniczone skalowanie systemu i tym samym obsługę nieograniczonej ilości wejść. wszystkie kamery  
pracujące w systemie pomiaru temperatury mogą zostać zintegrowane z aplikacją nmS w celu rejestracji,  
wizualizacji oraz realizacji scenariuszy alarmowania.

SkaLOwanie SyStemu


