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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТА ФУНКЦІЇ 
Технічні 

8-дюймовий IPS LCD дисплей. 
Вандалостійкий дизайн. 
Підтримує до 30 тис. облич та розпізнавання з швидкістю до 1с з 
точністю ~97%. 
Підтримує розпізнавання обличчя в масці. 
Використовується бінокулярна камера промислового рівня, яка 
підсвічується нічною інфрачервоною та LED лампою. 
Використовується сучасний процесор з високою продуктивністю: 
Rockchip RK3288 quad-core processor. 
Використовується термальний сенсор Heimann. 
Підтримує вимірювання температури тіла та показує її.  
Найкраща відстань виявлення температури - 0,5 метра.  
Вимірювання температури до 1 м.  
Похибка вимірювання 0,5 ℃. 
Вимірювання температури триває декілька секунд. При виявленні 
підвищеної температури після виміру підтримується автоматичне 
візуальне повідомлення зовнішньою лампою червоного кольору. 
Фотофіксація процесу вимірювання. 
Монтується на стіну або підставку, вмонтовується в стіл чи турнікет. 
Живлення 12В (в комплекті є блок живлення на 220В). 
Основні інтерфейси: USB, Relay, RJ45 (Ethernet), Wiegand 26/34. 

Програмні 
Доступ до логів сканувань (фотографія, час, температура, ім’я) 
Робота з каталогом облич. 
Можливість брендування. Можливість інтеграції через REST API. 



 



ТЕХНІЧНІ 
ПАРАМЕТРИ 
 

Рекомендовано Кількість пристроїв 1 на 200 людей, які 
мають зайти протягом 
15 хв

Камера Роздільна здатність  2 million pixels

Тип Binocular wide dynamic 
camera

Діафрагма F2.4

Відстань фокусування 50-150cm

Баланс білого auto

Підсвітка LED and IR dual photo 
flood light

Екран Розмір 8.0 inch IPS LCD screen

Роздільна здатність 800×1280

Дотик не підтримується

Процесор CPU RK3288 quad-core

Накопичувач EMMC 8G



Інтерфейси Мережевий модуль Ethernet and wireless 
(WIFI)

Аудіо 2.5W

Інтерфейси USB 1 х USB A port

Serial communication 1 х RS232 serial port

Реле 1 х Реле, 2A / 220В

Wiegand 1 х Wiegand 26/34 output

Дротова мережа 1 х RJ45 Ethernet socket

Датчик 
температури

Вимірювання температури 1 метр ( оптимальна 
відстань 0.5 метра)

Точність вимірювання ≤ ±0.5℃

Діапазон вимірювання 10℃~42℃

Повідомлення про 
перевищення температури

Сигнал червоним 
кольором, температуру 
можна задати

Швидкість вимірювання 1-5 sec

Загальні Живлення DC12V（±10%）

Робоча температура 0℃~60℃

Температура зберігання -20℃~60℃

Споживання 13.5W（Max）

Розмір Стандартний：
274.24*128*21.48 mm 
Версія з IC card：
296.18*132.88*25 mm

Мова інтерфейсу Українська / Англійська

Монтаж На підставку або стіну



КЕЙС №1 

ПУБЛІЧНІ МІСЦЯ 
вимірювання температури в місцях 
публічного доступу з можливістю 
підключення автоматичних дверей 
✓почуття безпеки у всіх відвідувачів 

✓виконання законодавчих вимог 

✓швидка та централізована реакція на події 

М ісця, в яких потрібно вимірювати температуру 
відвідувачів анонімно, наприклад, ресторани, 

магазини, музеї, центри обслуговування громадян, можуть 
використовувати пристрій у такому режимі. Один або 
декілька пристроїв монтуються на стіну, ставляться на 
рецепцію, барну або стаціонарну стійку. До кожного 
такого пристрою підводиться живлення та мережа. 
Організовується вхід так, щоб люди зупинялись біля 
пристрою та дивились в його екран. Це можна зробити за 
допомогою розмітки на підлозі та інформаційних плакатів. 
Коли людина дивиться в пристрій, то автоматично 
вимірюється її температура. Інформація про результат 
виміру відображається на екрані та дублюється голосом. 
При позитивному результаті загорається зелена лампа, 
якщо є проблеми з вимірюванням - червона. 



На червоні сигнали може реагувати персонал та підходити 
до такого відвідувача, щоб прийняти рішення про подальші 
дії. 

Якщо працюють автоматичні двері, то пристрій може їх 
відкривати при вдалій спробі виміру або не відкривати в 
разі підвищеної температури. 

Якщо пристрій під’єднаний до інтернету, ви маєте 
можливість отримати доступ до всіх вимірювань 
температури з вказаним часом виміру та фотографією. Ви 
маєте можливість налаштувати отримання повідомлень у 
месенджери про відвідувачів з підвищеною 
температурою. 

Додатково є можливість сформувати список обраних 
людей та отримувати сповіщення про те, коли вони 
наблизились до пристрою. Це може використовуватись 
для відстеження певних подій, наприклад, відстеження 
злодіїв та реакцію на те, коли вони підійшли до пристрою. 

 



КЕЙС №2 

ШКОЛА / САДОК 
вимірювання температури при вході та 
допуск у заклад тільки тих людей, які є в базі 

✓почуття безпеки у всіх відвідувачів 

✓виконання законодавчих вимог 

✓швидка та централізована реакція на події 

✓ведення бази відвідування та запізнення 

Школа та дитячий садок - це заклад з обмеженим 
входом. Пристрій можна використовувати тільки для 

контролю входу або кілька пристроїв можна 
використовувати для контролю входу та виходу. Для входу 
в заклад особа повинна бути в базі, яку створює та 
підтримує оператор всередині закладу. Пристрій вміє 
швидко розпізнавати обличчя та пропускати тільки тих 
людей, які є в базі та мають нормальну температуру. 
Рекомендуємо використовувати пристрій разом з 
системою електронних дверей. 

Пристрій обов’язково повинен бути під’єднаним до 
мережі, що відкриває такі можливості: 

Централізоване керуванням базою людей. 
Списки обраних осіб, на прихід яких можна реагувати: 
наприклад, це можуть бути боржники. 
Налаштування сповіщень в месенджери. 
Створення звітів присутності та входу / виходу з закладу.  



КЕЙС №3 

HORECA 
вимірювання температури при вході 

✓почуття безпеки у всіх відвідувачів 

✓конкурентна перевага 

✓автоматизація процесу входу (не потрібно залучати працівника) 

✓виконання законодавчих вимог 

✓швидка та централізована реакція на події 

✓реакція на прихід небажаних відвідувачів 

Р есторани, готелі, кафе, магазини та інші заклади 
скупчення людей зобов’язані вимірювати температуру 

всім відвідувачам. Для цього потрібно залучати окремих 
людей. Вимірювання - неточне, непрозоре те неінформа-
тивне. Існує великий ризик того, що вимірювання не буде 
здійснюватись належним чином. За допомогою пристрою 
можна організувати автоматичне та інформативне 
вимірювання температури. Це збільшить довіру до закладу 
та зменшить навантаження на персонал. 

Пристрій відкриває такі можливості: 

Налаштування сповіщень в месенджери та швидка 
реакція персоналу на критичні випадки. 
Створення звітів завантаження закладу. 
Забезпечення реакції на прихід небажаних відвідувачів. 



КЕЙС №4 

КРИТИЧНА 
ІНФРАСТРУКТУРА 
вимірювання температури на прохідних 

✓зберігання всіх вимірів 

✓швидка та централізована реакція на події 

А втобази, лікарні, великі заводи та інші підприємства 
критичної інфораструктури вимагають автоматичної 

фіксації температури персоналу та швидкої реакції на 
проблему.  

Можна швидко організувати: 

Процес вимірювання температури всім лікарям та 
водіям, які виїжджають на виклик швидкої. 
Процес вимірювання температури водіїв та кондукторів 
автобусів, тролейбусів, маршрутних таксі. 
Процес вимірювання температури на прохідних 
водоканалу 

Важливо наголосити, що всі виміри будуть збережені, а в 
разі перевищення температури можна буде швидко та 
централізовано зреагувати. 



КЕЙС №5 

ОФІС / ЗАВОД 
система вимірюванням температури та 
звітування робочого часу  
✓почуття безпеки у всіх відвідувачів 

✓швидка та централізована реакція на події 

✓ведення бази відвідування та запізнення 

У  багатьох бізнесах важливо зробити реалізацію 
системи звітування робочого часу, а саме часу, який 

людина перебуває на роботі. Системи на базі електронних 
систем або ID карток не завжди є ефективними, оскільки є 
багато способів маніпуляції. Найпростіший спосіб 
реалізації системи звітування часу - це один пристрій, до 
якого потрібно підійти перед початком роботи та після її 
закінчення. Система запам’ятає показники температури на 
початку та в кінці зміни та зафіксує час вимірювання. 

Ви маєте такі можливості: 

Зручні денні / тижневі та місячні звіти відвідуваності. 
Повідомлення про запізнення чи пропуск. 
Повідомлення про перепрацювання. 
Повідомлення про перевищення температури на 
початку чи в кінці зміни. 
Недопуск певного переліку людей на роботу. 
Можливість організації пропускної системи за 
допомогою автоматичних дверей. 



ЦІНИ * 
Гарантія 1 рік, online підтримка щодо встановлення та використання. 

Термальний сканер (локальний) - 33.900 грн ** 

Кріплення на стіну поворотне - 800 грн 

Кріплення на стіну поворотне та з виступом - 1.200 грн 

Стійка на стіл з підсвіткою - 4.200 грн 

Стійка підлогова на колесиках - 2.900 грн 

Підписка на хмарний *** сервіс обробки та керування 
даними від - 1.500 грн в місяцю 

 
* Всі ціни з ПДВ 
** Локальна версія - це версія, яка використовує пам’ять пристрою для 
збереження всіх даних. 
*** Хмарна версія зберігає статистику сканувань в хмарі та дає доступ до 
централізованої аналітики. Ціна хмарної версії залежить від кількості даних та 
необхідних функцій, обраховується індивідуально для кожного клієнта та 
продається за підпискою. Локальну версію можна перевезти в хмарний 
режим при виникненні такої необхідності. Хмарна версія працює на хмарі 
GigaCloud. 

 
(032) 249-20-29 

https://termal.edpro.ua 
termal@edpro.ua 
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