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Opatření pro zajištění bezpečnosti jednotlivých pracovníků nebo návštěvníků před 
zavlečením nějaké choroby/virózy jsou velmi složitá, časově náročná a v případě 
ručních bezkontaktních teploměrů také mnohdy nepřesná.

Přemýšlíte, jak tuto situaci řešit? Konica Minolta vám nabízí autonomní bezúdržbové řešení 
pro velmi přesné vzdálené měření tělesné teploty s minimální odchylkou.

VÝHODY ŘEŠENÍ

–  Bezkontaktní měření teploty v reálném čase

–  Neomezený počet měřených osob najednou

–  Měření teploty podle uživatelsky nastavené hodnoty

–  Bezúdržbový systém

–  Kompletní předinstalovaná dodávka

–  Možnost napojení na stávající kamerový systém

DETEKCE OSOB SE ZVÝŠENOU 
TĚLESNOU TEPLOTOU

Optický 
senzor

Termální kamera
MOBOTIX M16

DUÁLNÍ TERMÁLNÍ 
KAMERY
Termální dvoumodulová kamera obsahuje druhý 
optický video senzor s vysokým rozlišením. 
S pomocí technologie MxActivitySensor je termální 
kamera ideální nejen pro detekci osob a objektů, 
ale i pro měření tělesné teploty. Automaticky spustí 
alarm při zaznamenání vysoké teploty. 

Detekce
vysoké teploty

38,1°C

Automatické měření 
ve vzdálenosti 1–3 m Alarm při detekci teploty > 38°C

Individuální přeměření  
lékařským teploměrem

Termální senzor

Notifikace

Pohybové 
čidlo

Antivandal provedení

Mikrofon

Reproduktor



 

KVALITA ŘEŠENÍ

POHLED NA ŘEŠENÍ
Systém je možné umístit ve vnitřních prostorách budovy, kde teplotní hodnoty neklesají pod 
bod mrazu. Doporučená vzdálenost od bodu měření je 1–3 metry. Možnost připojení externího 
zvukového nebo obrazového alarmu. Videozáznam nebo záznam alarmu je možné ukládat 
na lokální SD kartu v kameře.

0,2°C -40 až 
+550°C

Naše inteligentní kamerové systémy vyrábí celosvětově známá německá společnost Mobotix, 
jejíž zkušenosti s řešením kamerových systémů sahají až do roku 1999.

Společnost Mobotix, která je dnes součástí skupiny Konica Minolta, je známá svými 
spolehlivými a technologicky vyspělými řešeními.

Jako součást vybavení svých kamer nabízí také termální detekci.

Přesnost měření Rozsah měření

Optický 
senzor

Detekce
vysoké teploty

38,1°C

Pohybové 
čidlo

Mikrofon

Reproduktor
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AKČNÍ NABÍDKA
KOMPLETNÍHO ŘEŠENÍ

BALÍČEK OBSAHUJE

–    Termální kamera Mobotix M16B s radiometrií (50 mK, objektiv 45°)

–    Video senzor 6 MPx

–    Referenční teplotní bod (Black Body Radiator)

–    Software pro rozpoznání obličeje

–    Software pro webové rozhraní

–    Stolní micro PC

–    LED monitor

–    Klávesnice, myš

–    LAN switch s PoE napajením kamery

–    Instalace, materiál (do 30 m), doprava

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT S ŽÁDOSTÍ O NABÍDKU
Termální rádiometrii pro měření teploty je možné použít v mnoha dalších odvětvích
jako například ve strojírenství, logistice, průmyslu pro aplikace prediktivní údržby
nebo jako včasnou detekci proti zahoření.

                        
                    

         

            
            

                      
                     

                 

                 
              

                     
                    

MOBOTIX S16 Termo


