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Pomiar temperatury 

BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU ZE ZINTEGROWANYM 
SYSTEMEM POMIARU TEMPERATURY ORAZ 
ROZPOZNAWANIA TWARZY  
(nawet w maseczce) 
 

Firma NICE oferuje specjalne rozwiązanie do 

autoryzacji dostępu w zależności od stanu zdrowia 

osób. Mówiąc dokładniej, taki system umożliwia 

ograniczenie dostępu osób z podejrzeniem objawów 

chorobowych, takich jak wysoka temperatura. 

Bramki obrotowe NICE ze specjalnym zintegrowanym 

systemem autoryzacji wykonują identyfikację twarzy  

i monitorują temperaturę ciała. 

Takie rozwiązanie może być szeroko stosowane w 

miejscach publicznych, takich jak szpitale, lotniska, 

strefy kontroli granicznej itp. 

 

 

ZALETY: 

• Bezdotykowa kontrola temperatury – 

pozwala kontrolować dostęp osób  

o podwyższonej temperaturze ciała 

• Wyposażony w moduł audio (syrena) – w 

przypadku wykrycia osoby o podwyższonej 

temperaturze 

• Rozpoznawanie osoby z maseczką na 

twarzy 

• Alarm w przypadku bramki maseczki na 

twarzy 

• Wytrzymała obudowa: Stal nierdzewna 304 

• Stopień ochrony IP55 pozwala na montaż 

na zewnątrz oraz zapewnia łatwą 

dezynfekcję urządzenia  

• Możliwość integracji z już istniejącymi 

systemami kontroli dostępu 

• Gotowe urządzenie, które nie wymaga 

specjalnej instalacji i może być montowane 

na dowolnym urządzeniu. 

• Bezpłatne oprogramowanie  

 

Wysokoprecyzyjne czujniki do wykrywania 

temperatury: 

Szybkie automatyczne i bezdotykowe wykrywanie 

temperatury ciała, zakres 35°C - 42°C (± 0,3), 

odległość 0,2 – 0,7 m. Temperatura wyświetlana 

jest na wyświetlaczu podczas pomiaru. 

Dynamiczne rozpoznawanie twarzy: 

Szybka identyfikacja twarzy – poniżej 0.2s. 

Unikalny algorytm przystosowany do 

rozpoznawania twarzy w masce. 

Pamięć do 30.000 twarzy oraz 1.000.000 zdarzeń 

7” Wyświetlacz z ekranem dotykowym: 

Pojemnościowy ekran dotykowy dla łatwej 

konfiguracji w trybie samodzielnym. Jasny 

wyświetlacz TFT z podglądem twarzy, nazwiskiem  

i monitorowaniem temperatury.  

Komunikacja: 

Ethernet TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wymiary, mm 121(szer.) x 225 (wys.) x 25 (gł.) 

System operacyjny Android 7.1 

Wyświetlacz 7”, 16:9, WSVGA (1024×600) 

Zasilanie 12V DC / 2A 

Temperatura pracy -20°C ~ 60°C 

Stopień ochrony IP55 

Montaż wewnętrzy i zewnętrzny 

Identyfikacja rozpoznanie twarzy 

Parametry rozpoznawania twarzy 

czas rozpoznania < 1s / osoba 
dokładność > 99% 

dystans rozpoznania 0,3 m ~ 2,0 m 
pojemność pamięci twarzy do 30.000 

Złącza 

RS-232 x1 
Ethernet - 100 Mbps x1 

Wiegand x1 (read / write) 
USB2.0 x1 
HDMI x1 

Wyjście przekaźnika x1 
Czytnik kart SD x1 (do 128GB) 

Kamera 2Mpx 1080p 

Kamera podczerwieni 2Mpx 1080p 

Łączność bezprzewodowa 
4G LTE 

WiFi – 2.4G 802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 

Parametry pomiaru temperatury 

Zakres pomiaru 35°C ~ 42°C 
dokładność pomiaru ±0,5°C 

dystans pomiaru <0,5 m 
czas pomiaru 100ms~500ms 
dopuszczalna temperatura - 

konfigurowalna 

Możliwa kontrola: 

 

System kontroli 
dostępu 

 
Parametry elektrotechniczne: 

• Napięcie zasilania: 

 DC 12V 

Przygotowanie do montażu: 

• Kabel komunikacyjny 2x FTP 4x2x0,5 

• Przewód zasilający 2x0,5 

 

Zastosowanie: 

• Wejścia na teren zakładów 

• Elektrownie 

• Kopalnie 

• Bazy wojskowe 

• Zajezdnie autobusowe 

• Fabryki  

• Lotniska 

• Uruchamianie pojazdu (Autobus, dźwig) 
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 GUARD-M 

 Bramka obrotowa GUARD to solidny i 
niezawodny model serii bramek TRIPOD. Ten 
model skutecznie kontroluje wejście, nawet w 
trybie intensywnego przepływu pieszych, dzięki 
czemu nadaje się do intensywnie użytkowanych 
miejsc, takich jak stadiony, zakłady przemysłowe 
lub fabryki. Konstrukcja bramek TRIPOD do 
kontroli dostępu jest nowoczesna i elegancka, a 
wybór opcji wykończenia obudowy idealnie 
pasuje zarówno do skromnych wnętrz, jak i 
eleganckich budynków biurowych. 

 

       SHIELD-M 
 

SHIELD jest bramką typu TRIPOD opartą na 

jednej nodze. SHIELD posiada podwójne 

piktogramy LED. Powiększona obudowa tego 

kołowrotu zapewnia wytrzymałość  

i stabilność, które pozwalają na ruch pieszych 

o wysokiej intensywności. 

 

        BUTTERFLY  (500+900) 
 

 BUTTERFLY to automatyczne bramki 
sensoryczne  
z przesuwnymi sprzydłami. Materiał i lekki kształt 
obudowy sprawiają, że bramki BUTTERFLY 
nadają się do wielu różnych obiektów, szczególnie 
tych, które wymagają estetycznie atrakcyjnego 
sprzętu. Ponadto BUTTERFLY zawiera funkcję 
anty-tailgating co utrzymuje ruch pojedyńczych 
osób. Skrzydła są wykonane ze szkła 
hartowanego, z opcją poliwęglanu. Bramka 
automatyczna może być kontrolowana za pomocą 
przycisku lub systemu kontroli dostępu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2017 by Nice Polska Sp. z o.o. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów wymaga pisemnej zgody. Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kompletacji oraz zmiany kolorów produktów. 

Oferujemy najpopularniejsze modele bramek do integracji z rozpoznawaniem twarzy z 

systemem wykrywania temperatury w podczerwieni. Można jednak wybrać inne rodzaje 

bramek do integracji z systemem w zależności od wymagań twojego projektu. Skontaktuj 

się z naszymi menedżerami pod adresem nice@niceforyou.com, a my pomożemy Ci 

wybrać najbardziej odpowiedni model. 
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