HIKVISION řešení pro retailové
řetězce a obchodní centra
Proč ?

Minimalizace rizika & automatizace procesu moderní bezkontaktní technika
Efektivita, plošná detekce v rámci skupin osob
Praktické uživatelské rozhraní, grafická a audio vizuální signalizace
Integrace s dalšími systémy, detekce tváře, přístupový systém, SMART analýza
Správa statistik a naměřených dat, využití i mimo časy „nouzového stavu“

Jak to funguje ?

Termografický „screening“:
Duální termografické kamery s pokročilou analýzou detekce obličeje, dokáží
během jedné sekundy detekovat teplotu osoby s vysokou přesností. Měření se
provádí bezkontaktně od vzdálenosti jednoho metru, nedochází tak k zbytečnému
fyzickému kontaktu.
Detekce roušky:
Pokročilá video-analýza na bázi umělé inteligence je schopna u procházejících
osob detekovat přítomnost ochranných prostředků. V případě zjištěné absence je
vyvolán audio alarm.
Počítání zákazníků:
V případě nutnosti mít přehled o počtu zákazníků v definované zóně, je možné
využít kamery pro počítání lidí, které předávají centrálnímu serveru on-line
informaci o příchozích a odchozích.

Jaké nabízí HIKVISION řešení ?
Řešení pro obchodní prostory s jedním vstupem
Ceny různých variant již od 199 000,-Kč bez DPH *
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Enter: 10
Leave: 3
Stay:7
Available:10
Please Enter

Řešení pro obchodní prostory s jedním vstupem, umožňuje detekovat a počítat
příchozí a odchozí zákazníky a tak sledovat jaký je jejich aktuální počet v
definovaném prostoru. Aktuální stav je zobrazen na přehledovém monitoru
(možnost doplnění o světelnou signalizaci). Součástí řešení může být i plošný
termografický screening osob, dále pak možnost detekovat ochrannou roušku.
Řešení pro obchodní prostory s více vstupy:
Ceny různých variant již od 339 000,-Kč bez DPH *
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Řešení pro obchodní prostory s více
vstupy, umožňuje detekovat a počítat
příchozí a odchozí zákazníky na N-vstupech
a sledovat jaký je jejich aktuální počet v
definovaném prostoru. Informace z
jednotlivých vstupů je přenášena do
centrálního systému (PC), kde probíhá online výpočet a daný stav je zobrazován na
přehledovém monitoru (možnost doplnění
o světelnou signalizaci). Součástí řešení
může být i plošný termografický screening
osob, dále pak možnost detekovat
ochrannou roušku.
Řešení pro malé prodejny, zásilkovny, výdejny
Ceny různých variant již od 165 000,-Kč bez DPH *
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Malometrážní prodejny, zásilkovny, výdejny, atd. mají k dispozici řešení
postavené na standardních kamerách a ekonomických termografických kamerách.
Dále pak mohou využít přístupové terminály s rozpoznáním obličeje, přítomnosti
ochranné roušky a případně měření tělesné teploty.
* Uvedené ceny jsou pouze indikativní, a nejsou návrhem kupní smlouvy. Pro přesnou kalkulaci nás prosím kontaktujte.

Rekapitulace hlavních výhod řešení HIKVISION !
 AI Inteligentní detekce lidského těla
Podpora inteligentního rozpoznání lidského těla (AI), měření tělesné teploty
až 30 osob současně, eliminace falešných poplachů
 Termografický screening osob & počítání návštěvníků & detekce roušky
Přesnost ± 0.5 ℃ splňuje požadavek na měření zvýšené teploty/ horečky
Přesnost ± 0.3 ℃ (v kombinaci s kalibrační jednotkou/ blackbody)
Přesnost 95% počítání lidí (při korektní instalaci a světelných podmínkách)
 Vestavěný audio alarm kamery
Bullet/Turret termografická kamera podporuje okamžitou audio alarmovou
notifikaci uživatele v případě naměření vyšší teploty než definovaná
teplota (modely /PA). V případě detekce osoby bez roušky nastává ihned
akustická zpráva – žádost o nasazení roušky
 Plnohodnotné informační rozhraní / dostupnost
Široká nabídka informativních prvků pro zákazníky. Monitory, reklamní
panely, grafická a vizuální signalizace. Krátké dodací lhůty.

Produktový přehled
HIKVISION kamery pro počítání návštěvníků

DS-2CD6825G0/C-I(S)
•
•
•
•

iDS-2CD7146G0-IZS
Klasická IP kamera pro počítání osob
Detekce scény pod úhlem 15°
Šíře záběru až 3,3m
IK10

•
•
•
•

Duální kamera pro počítání osob
Instalace kolmo na detekovanou scénu
Šíře záběru až 8m
IK08

HIKVISION kamery pro detekci roušky a přístupové terminály

iDS-96xxNXI-I8/X(B)
iDS-77xxNXI-I4/X(B)

DS-2CD6T55G0-IU/MASK DS-2CD6H55G0-ISU/MASK
•
•
•
•
•
•

AI detekce roušky
Instalace na zeď, úhel vůči detekované scéně 15°
Světelná & audio signalizace
Vestavěný reproduktor
Doporučená instalační výška kamery:1.7 – 2.5m
Detekční vzdálenost kamery: 2 – 7m

• Podpora až 16 kanálů pro detekci roušky
• Report osob se zvýšenou tělesné teplotou
• Report osob detekovaných bez roušky
DS-K5604A-3XF/V

DS-K1T671TM-3XF
•
•
•
•
•

DS-K5671-3XF/ZU

Detekce ochranné roušky
Detekce tělesné teploty
Rozpoznávání tváře/ přístupová karta (3XF)
Instalace na zeď/ na stojan (plug&play)
Detekční vzdálenost 0.5 – 1.5m

HIKVISION Bi-spektrální termografické kamery

DS-2TD2636B-13/P

•
•
•
•
•

DS-2TD2637B-10/P

Bi-spektrální kamera pro termal screening
Instalace na zeď, úhel vůči detekované scéně 15°
Přesnost: ±0.5℃ (± 0.3℃ s blackbody)
Doporučená instalační výška kamery:1.7 – 2.5m
Detekční vzdálenost kamery: 2 – 7m

DS-2TD1217B-3/6/PA

•
•
•
•

DS-2TD2617B-3/6/PA

Bi-spektrální kamera pro termal screening
Přesnost: ±0.5℃ (± 0.3℃ s blackbody)
Instalační výška kamery:1.5m
Detekční vzdálenost kamery:
0.8 – 1.5m (thermal objektiv 3mm)
1.5 – 2.5m (thermal objektiv 6mm)

