Quiosques de triagem de temperatura BDS-8
Benefícios e características
Triagem de temperatura automatizada, sem contato

A tecnologia de imagem térmica e os ventiladores de
resfriamento permitem que esta solução tudo-em-um varra
temperaturas sem contato em menos de um segundo com
uma precisão de ±0,5° C – mesmo quando alguém está
usando uma máscara.

Reconhecimento facial preciso

Reabra com segurança seus negócios com
triagem de temperatura sem contato
Empresas de todos os tipos estão procurando adotar estratégias e tecnologias que
permitam um retorno seguro às operações. O quiosque de triagem de temperatura
BDS-8 usa tecnologia avançada de imagem térmica e reconhecimento facial para
identificar potenciais ameaças à segurança e ajudar a mitigar as exposições em larga
escala a doenças.
Quando uma pessoa entra em uma instalação, o quiosque autônomo BDS-8
automaticamente e sem contato escaneia sua temperatura em menos de um
segundo com uma precisão de ±0,5° C. Se o quiosque detectar uma temperatura
elevada, os alertas de áudio na tela e opcionais são disparados. Com tecnologia de
reconhecimento facial e uma capacidade de armazenamento de até 30.000 faces,
o BDS-8 também pode funcionar como um sistema de check-in e check-out para
usuários registrados. A varredura facial pode até mesmo negar o acesso a estranhos
e detectar se as pessoas estão usando máscaras. Além disso, o BDS-8 pode ser
integrado a qualquer porta ou sistema de bilhetagem existente para fornecer acesso
automatizado e sem contato às instalações.

Você pode armazenar até 30.000 rostos no banco de
dados BDS-8 a qualquer momento. E, com uma precisão
de identificação de 99,7%, o quiosque pode funcionar
como um sistema de check-in e check-out para usuários
registrados em escritórios, armazéns e outros locais
seguros.

Sincronize-se com qualquer sistema de acesso

Usando a interface de conexão Wiegand, o BDS-8 pode
ser integrado com qualquer sistema de segurança ou de
acesso a portas existente. Com o software incluído, podem
ser definidas condições de acesso, tais como faixa de
temperatura aceitável e detecção de máscara.

Software de gestão remota

O software baseado em nuvem e baseado em PC permite
que você implante e gerencie quiosques a partir de um
ponto central, monitore os usuários e suas atividades e
registre o registro, acesso e logs dos funcionários – tudo
a partir de um único painel de controle. O software está
incluído sem custo adicional.

Flexível pelo design

É fácil montar esta solução onde você quiser. Ela pode
ser colocada em pedestais, paredes e tampos de mesa.
Todos os modelos têm também uma faixa de luz LED azul
integrada.

Através da saída HDMI opcional, o BDS-8 permite aos operadores e administradores
monitorar quiosques a partir de uma distância segura. Em uma grande configuração
em um ou vários locais, o software de gerenciamento incluído permite aos
administradores implantar e gerenciar quiosques remotamente, monitorar usuários,
receber alertas por e-mail e muito mais.
Projetado para trabalhar 24 horas por dia e pronto para ser usado de imediato,
o quiosque de triagem de temperatura BDS-8 é uma solução rápida, confiável e
acessível para qualquer empresa que queira proporcionar um ambiente seguro e
saudável para seus funcionários, visitantes ou convidados.

BDS-8W Wallmount

BDS-8THA Tabela

BDS-8FHA Pedestal

BDS-8W-1 Wallmount,
Saída HDMI, Áudio

BDS-8THA-1 Tabela,
Saída HDMI, Áudio

BDS-8FHA-1 Pedestal,
Saída HDMI, Áudio
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