
Осигуряване на спокойствие в публичните 
пространства

iDISPLAY Термометър е създаден за да върне чувството на доверие и безопасност у хората в различните типове 
бизнес, след завръщане към ежедневните дейности и обествения живот след COVID-19. В желанието си да търсим 
нови начини да помогнем в предотвратяване на разпространението на заразата, предлагаме на Вашето внимание 

безконтактните инфрачервени Таблет-Термометри. Те ще Ви помогнат да пуснете клиентите си обратно в магазините, 
училищата и офисите по рентабилен, ефективен и най-вече безопасен начин.

Оборудван с водеща немска технология с инфрачервени термо-датчици на Heimann Sensor, iDISPLAY Термометърът е 
безконтактен и точен метод за измерване на телесната температура. В рамките на две секунди iDISPLAY 

термометърът отчита температурата на тялото и да предупреждава клиентите и служителите, ако имат треска. Това 
ще Ви помогне да ограничите заразата извън Вашият магазин, офис, училище, обществена сграда.
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БЕЗКОНТАКТЕН
Безконтактното взаимодействие е сред основните приоритети за 
хората днес, тъй като всички са по предпазливи и се притесняват да 
докосват всякакви повърхности. Автоматично задействано, когато 
човек застане пред него, iDISPLAY Термометъра измерва телесната 
температура на разстояние до 90 см. 

БЪРЗА РЕАКЦИЯ
Детекция без докосване, iDISPLAY термометъра отчита 
телесната температура в рамките на 2 секунди, 
осигурявайки стабилен и безопасен поток на трафика в 
обществени пространства

ТЕРМО СЕНЗОР ОТ HEIMANN SENSOR 
Оборудван с водещата световна технология на инфрачервен 
сензор за масив от термопили на Heimann Sensor, iDISPLAY 
термометърът може да разпознава и улавя различни нива на 
инфрачервена светлина за точно и бързо отчитане на 
температурата.

ИКОНОМИЯ НА ПЕРСОНАЛ
iDISPLAY термометъра е рентабилна и надеждна алтернатива 
на специално назначения за целта персонал.

СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ

Стойка за гише      Стойка за под (60cm)

Височина за дете

Стойка за под (100cm) 

Височина за възрастен

Стойка за 
стена  

Диспенсер за 
дезинфектант за 

ръце

Принтер за 
билети
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KEY FEATURES

АЛАРМА ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Когато клиент или служител има телесна температура, по-висока от 37.8°C, звуков сигнал ще 
алармира.

РАБОТА С МАСКИ ЗА ЛИЦЕ
Функцията за лицево разпознаване и термометър е програмирана за работа с потребители, 
които носят защитни маски, въпреки, че ще спре засичането, ако лицето се опитва да 
манипулира показанията.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 
iDISPLAY Термометърът може да се синхронизира с автоматични врати или системи за 
издаване на билети, за да ограничи достъпа за влизане на хора, които имат висока 
температура. 

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН РЕПОРТ НА ХОРА С ТРЕСКА
Камерата не само улеснява безконтактното измерване на температура, но също така 
позволява и заснемнане на лицето с висока температура. Използвана за предаване на данни и 
изображения за потребители с треска, тази функция позволява безпроблемно управление на 
места с висок човекопоток (допълнителна опция).

ОПЦИЯ ЗА ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ
iDISPLAY Термометърът може да бъде програмиран така, че да включва лицево разпознаване 
за улавяне и съхраняване на данни съобразно законовата рамка.

HEIMANN SENSOR
Водеща немска технология с инфрачервен сензор за масив от термопили, Heimann Sensor може 

да разпознава и улавя различни нива на инфрачервена светлина за точно и бързо засичане на 

температурата на потребителите в рамките на 60-80см от датчика.

WIFI СВЪРЗАНОСТ

WiFi свързаността улеснява бързото и навременно предаване и управление на данни.

РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА НА СТОЙКИТЕ
Стенните и подови стойки, както и стойките за гише могат да пасната на различни изисквания 
според мястото на употреба и посетителите.

ОНЛАЙН ПОДДРЪЖКА

• АНАЛИТИКА / SDK / APK

• КАРТИ ЗА ДОСТЪП

• ПРИСЪСТВЕН КОНТРОЛ

• ОПЦИЯ ЗА ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ

(ЗА ОФИСИ СЪС СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ)

• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА NFC ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

CPU

RAM

Internal Memory

Operation System

SYSTEM RK3288 quad-core Cortex-A18 @1.8G GPU Mail T764

2GB

16GB

Android 7.1

Panel Size

Resolution

Contrast Ratio

Brightness

Aspect Ratio

DISPLAY 8”

800*1280

1000:1

350cd/m2

16:10

WiFi

Bluetooth

USB

NETWORK

INTERFACE

802.11b/g/n  2.4G

Bluetooth 4.1

OTG data

RJ-45

Power

100M/100M Ethernet

DC 12V
SOFTWARE Temperature Accuracy

Measurement Distance

Dual Light Infrared Thermal 

Image Detection

Temperature Range Detection

+/- 0.3° C or +/- 0.54° F

0.3 - 0.8 Meters

Heimann Sensor HTPA32x32d

28° C / 82.4 F to 43° C / 109.4 F

Overall Power Consumption

Protection Level

ESD

RELIABILITY Below 18W

IP54

Positive and negative 4K contact discharge/8Kv air discharge

РАЗМЕРИ

ОПАКОВКА

  388.5mm x 365mm x 1626.5mm- 11KG

388.5mm x 365mm x 568mm- 5.5KG

388.5mm x 365mm x 1130mm- 9KG

ADULT STAND PACKING

CHILD STAND PACKING

COUNTER STAND PACKING
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White 

Infrared Temperature 

Wide Dynamic 

8 inch IPS Screen

Speaker (x2)Hidden USB 

ИНТЕРФЕЙС

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ НА ЕКРАНА

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ

USB 2.0 Relay Wiegand
OUT

Wiegand
IN

RJ45 DC 12V2A

МОЛОВЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ

УЧИЛИЩА

ФИТНЕСИ

МАГАЗИНИ

ОФИСИ
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