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מערכת מדידת חום
שימוש באקדח ידני למדידת חום, ניתן למדוד עבור 

אדם אחד בלבד בו-זמנית. התהליך איטי, וגורם לאנשים 
לעמוד ולהתקהל.

מדידת חום אוטומטית
מדידת טמפרטורה אוטומטית בזמן הליכה, שיכולה 

לשמש למדידת הטמפרטורה של אנשים מרובים בו-
זמנית מבלי לגרום לאנשים לעמוד ולהתקהל.

חיטוי מהיר
ניתן לבצע תוך כדי מעבר הולכי רגל. הוא מכסה את כל 

הגוף, מהפדחת ועד לסוליות כפות הרגליים. 
תהליך החיטוי אינו מרטיב את הגוף או את הבגדים.

חיטוי ידני
תהליך החיטוי גוזל זמן רב ודורש המתנה בתור, כך שלא 
ניתן להשיג חיטוי בכיסוי מלא. חומר החיטוי ייספג בגוף 

האדם ובבגדים.

ערוץ מיוחד
אנשים בעלי טמפרטורת גוף גבוהה לא יורשו לעבור, 

ויופנו לנתיב מיוחד.

אין פתרון לאנשים עם חום
קל לאנשים להדביק אחד את השני.

פלטפורמת ענן
השלמת נתוני האנשים לוקחת שנייה: טמפרטורה, 

תאריך, שעה, מיקום, מסלול, ופרטים אישיים.

ללא ביג דאטה
נתוני האנשים קשים לסיכום, לנתח, ניתוח, אזהרה 

וניטור.

כנגד

 .COVID-19 באה לתת פתרון לחיים בצל התפרצות נגיפית לדוגמא NAKIPO
עם החזרה לשגרה, יש צורך לתת לציבור כלים אמיתיים ואובייקטיביים לתחושת בטחון, 

כמו בדיקת חום גוף ותהליכי חיטוי. 
יחד, נוכל לחזור לשגרת חיים נקייה ובטוחה. 
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מערכת מתקדמת 
למדידת חום וזיהוי פנים

FALCON מערכת תצוגה 8 אינצ' משולבת מצלמת אינפרא אדום מתקדמת
למדידת חום וזיהוי פנים ללא מגע

מבחר שימושים ופונקציות מתקדמות לבקרה ופיקוח
מגוון אפשרויות להתקנה קבועה או ניידת

על שער/קיר קיים | על מעמד שולחני | על עמוד נייד | החזקה ידנית

36.6°
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IPS אינץ' עם פאנל LCD 8 תצוגה: מסך
עיצוב: מראה טכנולוגי, עמיד בפני מים ואבק

תומך בזיהוי פנים והשוואה למאגר מידע תוך חבישת מסיכה
מהירות: זיהוי פנים ומדידת חום בפחות מ-1 שניה, תוך כדי תנועת הנמדד, ברמת דיוק של 98%

מצלמות: דו-עינית תעשייתית דינמית רחבה, ומצלמת אינפרא אדום ולילה ונורת LED כפולה
מעבד: 4 ליבות   Rockchip RK3288 סטנדרטי. אופציה למעבד 6 או 8 ליבות.

רמת דיוק מדידת חום - °0.1±
תמיכה והתרעה אוטומטית עבור טמפרטורת גוף לא תקינה

אפשרות לייצוא נתוני המדידה בזמן אמת
תומך בציוד היקפי כגון: קורא תעודות זהות, ID קורא טביעות אצבעות, קורא כרטיסי רב-קו, 

קורא קוד, QR וכו' 
תומך ברמת המערכת, רמת APP אופ-ליין, רמת רשת רקע +,APP עגינה API מרובה, תיעוד מלא 

אופציה להקלטה ודחיסת נתונים 

מפרט טכני
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ניתן להשתמש באופן עצמאי 
כציוד לרישום נוכחות, 

או ציוד לניהול מבקרים במקום.
מתאים עבור מרכזים מסחריים, 
בנייני משרדים, מפעלי תעשייה, 

אתרי בנייה, ונוכחות בעסקים.

ניתן להשתמש עם שערי 
גישה ובקרת גישה.

מתאים לשימוש בבנייני משרדים, 
קהילות סגורות, תחנות תחבורה, 

ושירותים ציבוריים שונים.
בתי מלון, מסעדות, אוטובוסים  

COMMUNITY OFFICE BUILDING

SCHOOL STATION
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מצלמה

מסך

מעבד

אביזרים

ממשק

פונקציה

מודול הדמייה תרמית אינפרא אדום

פרמטרים כלליים

רזולוציה
סוג

מרחק מיקוד
איזון לבן

מודול רשת
אודיו

USB ממשק
ממשק סריאלי

שידור אות
 Wiegand ממשק

כפתור שדרוג
ממשק רשת מחווט

גילוי תווי פנים
תומך ספריית פנים

N:1 זיהוי תווי פנים
1:1 השוואת פנים

גילוי אנשים זרים
תצורת זיהוי מרחק
UI תצורת ממשק

שדרוג מכשיר רחוק
ממשק מכשיר

שיטת פריסה

גילוי טמפרטורת גוף
מרחק גילוי הטמפרטורה
דיוק מדידת הטמפרטורה
טווח מדידת הטמפרטורה

שדה ראייה תרמית
טמפרטורת המבקר תקינה
התרעה על טמפרטורת יתר

סיווג הגנה
הספק

טמפרטורת עבודה
טמפרטורת אחסון

צריכת חשמל
מידות הציוד

משקל

גודל
רזולוציה

CPU
RAM

נורת מילוי

200W פיקסל
מצלמה דו-עינית דינמית רחבה

50-150 ס"מ
באופן אוטומטי

WIFI-תומך באתרנט ו
2.5W/4R  תומך ברמקולים

A סטנדרטי USB OTG/1*USB HOST*1
RS232*1

יציאת ממסר אות פתוחה דלת אחת
Wiegand 26/34 כניסה אחת ,Wiegand 26/34 יציאה אחת

Uboot תומך
RJ45*1 שקע אתרנט

תומך בגילוי ומעקב אחר אנשים מרובים בו-זמנית
עד 30,000 פריטים

תמיכה
תמיכה
תמיכה

תמיכה 
תמיכה
תמיכה

כולל מכשיר, ניהול, אנשים/צילום, ניהול, שאילתת רשומה, וכו'
 ,LAN-תומך בפריסה בענן ציבורי, פריסה מופרטת, שימוש ב

שימוש עצמאי

תמיכה
1M

≤ ±0.1°
10°~42°
32 X 32°

תמיכה
תמיכה )ערך התרעת טמפרטורת הגוף ניתן להגדרה(

IP65
DC12V±10%

- 10°c~60°c
-20°c~60°c

13.5 וואט )מקסימום(
238.24*128*25 )מ"מ(

1.45 ק"ג

 LCD IPS 'לוח 8 אינץ
1280×800

RK3288 ארבע ליבות
EMMC 8G

נורת LED ונורת מילוי IR כפולה

FALCON
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שערים חכמים 
למדידת טמפרטורה וחיטוי
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מערכת תרמית חכמה למעבר המונים.
שער מעבר לעוברי אורח, שמאפשר התרעה קולית על חום גוף חריג.

אפשרות סנכרון המידע עם מערכות בקרה ושליטה. 
המערכת מתאימה לשימוש במבנים סגורים כמו: בתי חולים, בתי ספר, משרדים, 

מסעדות, חנויות, קניונים, חדרי כושר.

מאפיינים 
מדידת טמפרטורה חכמה:  הדמית אינפרא אדום וטכנולוגיית זיהוי תווי פנים, 

מסוגלת לזהות מאפייני אנשים בו-זמנית וזיהוי טמפרטורה חריגה. 
התרעות: התרעה קולית, התרעה וויזואלית )אור מהבהב(

יכולת העברת המידע למרכז שליטה ובקרה.
שידור קולי של טמפרטורת הגוף הנמדדת

אפשרות פתיחה אוטומטית לשער )במידה וקיים( 
התרעה לטמפרטורה גבוהה )ע"פ הגדרת לקוח(

מהירות מעבר: 60 אנשים לדקה )עד 2 שניות לאדם(  
zero-bit בדיקה עצמית

מערכת מקיפה לזיהוי פנים, 
מדידת חום גוף, התרעה על חום 
אפשרות למגנומטר

HAWK
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זיהוי  וטכנולוגיית  אדום  אינפרא  תרמוגרפיה  טכנולוגיית  על  מבוססת   STSD ערכת 
תווי פנים. מאפשרת זיהוי אנשים בעלי טמפרטורת גוף גבוהה בתוך ההמון, ובו-זמנית 

מתריעה ומכוונת באופן אוטומטי.
מהיר  חיטוי  לבצע  יכולה  היא  הגוף.  חישת  טכנולוגיית  על  מבוססת   STSD מערכת 

באוטומיזציה לאנשים בתנועה.
למערכת STSD יש גם אשף קול מבוסס בינה מלאכותית, התרעה על חריגה, וניתוח 

נתיב הולכי רגל. 
WiFi.-4 וG/5G היא תומכת בגישה לרשתות

התרעה על מחסור בחומר חיטוי
היא יכולה גם להסתנכרן עם מערכת חיצונית )של צד שלישי(.

ציבורית,  תחבורה  תחנות  תעופה  נמלי  חולים,  בתי  עבור:  ישימה   STSD-ה מערכת 
בתי ספר, מפעלים, מגרשי ספורט, קניונים, חנויות ענק, חופים, בריכות ציבוריות ועוד

מאפיינים
תרמוגרפיה אינפרא אדום.

ניתוב מיידי של אנשים בהמון בעלי טמפרטורת גוף גבוהה.
מדידת טמפרטורת גוף מהירה; זמן מדידה - תוך 2 שניות;

-±0.5°C. -רמת דיוק מדידה בטמפרטורה פחות מ
נתוני הטמפרטורה משודרים בזמן אמת 

הפעלת מערכת התרעה לחום גוף חריג על פי הגדרת הלקוח
מרחק מדידת טמפרטורה:

 :CONDOR בסדרת
 :HAWK בסדרת

1.0-1.5 מ׳
18-35 מ׳

CONDOR
מערכת תרמומטרית חכמה 
למיון והכוונה )STSD( הנה 
מערכת מקיפה למדידת 
טמפרטורת גוף האדם, ומיון 
והכוונה מהירים.

1274

1323

750

20
16 23

22
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מערכת ניתוב

מערכת חיטוי

37.3°C ≥ טמפרטורת גוף
נתיב רגיל חסום; שחרור בנתיב מיוחד.

37.3°C < טמפרטורת גוף
נתיב רגיל פתוח.

* טמפ' 37.3 נבחרה לצורך המחשה

•  מבוססת על טכנולוגיית חישה
•  חיטוי כללי

)UV( חיטוי אולטרא סגול  •
)YL-1( חיטוי באוטומציה חוץ מדגם  •

•  חיטוי כפות רגליים )אופציונאלי(
•  משך התזה: 2 שניות )כברירת מחדל, ניתן להגדרה(

•  כמות להתזה: 5600 רגל מעוקב/דקה )ברירת מחדל, ניתן להגדרה(
•  התרעת חוסר נוזל )אופציונאלי(

•  חזרה לפעילות חיטוי אוטומטית לאחר מילוי )אופציונלי(
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מערכת מדידת חום מערכת LED והתרעות

זיהוי תווי פנים

נתיב מיוחד

נתיב רגיל

מערכת חיטוי

קריאת תעודה מזהה

מערכת בקרה מרכזית

הדמיית מערכת הניתוב

מערכת LED והתרעות
LED

תצוגה בזמן אמת של מספר האנשים, מספר האנשים בעלי 
טמפרטורת גוף גבוהה, שאריות חומר חיטוי, ונתוני התרעה.

מערכת התרעה
כשמערכת מדידת חום מגלה שטמפרטורת הגוף של העובר 
בשער עולה על 37.3°C, היא מפעילה באופן אוטומטי את 

מערכת ההתרעה. 
הודעת אזהרה בשלושה אופנים: מסך LED, נורת אזהרה, 

והתרעה קולית.

תאורת התרעה

LED תצוגת
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מערכת בקרה מרכזית

קריאת תעודה מזהה
העובר  של  האישי  המידע  את  לקרוא  יכול  המזהה  התעודה  קורא 
בשער מתוך התעודה המזהה. מידע אישי יכול להיטען לשרת באופן 

אוטומטי.

זיהוי תווי פנים
הפנים  זיהוי  ידי  על  אנשים  לזהות  יכול  הפנים  תווי  זיהוי  מערכת 
שלהם, ולהשוות מול תמונת התעודה המזהה כדי לאמת את זהותו 

של האדם.

בקרה משולבת
מערכת הבקרה המרכזית היא מרכז הבקרה של של מערכת ציוד; 
חלק  כל  של  הנתונים  ולעיבוד  אמת  בזמן  לבקרה  אחראית  היא 

פונקציונלי של מערכת הציוד השלמה.

API  פתוח
בגישה  תומכת  היא   .SDK מספקת  המרכזית  הבקרה  מערכת 
לרשת 4G/5G )אופציונלי(, ויכולה לעבוד עם כל מערכת חיצונית 
)צד שלישי(. אנו מספקים פלטפורמת ענן. כל מוצר מכל סוג שהוא 
ובקרה  מניעה  להשיג  כדי  הענן,  לפלטפורמת  מיידי  לחיבור  ניתן 

אזורית, ניטור, אנליזה, והתרעה מוקדמת.

מערכת זיהוי )אופצינלי(

www.naki-po.com   |  072-3934894  |  שחם 30 א׳, פתח תקווה
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פלטפורמת ענן

מניעה אזורית
•  צפייה בכל רשומות התנועה

•  צפייה בכל תפוצת הציוד האזורית
•  צפייה בתרמוגרף האזורי

•  בדיקת התפלגות הטמפרטורה
•  בדיקת מגמות התנועה

•  קבלת מידע על התרעות אזוריות

ניהול ציוד
•  צפייה במסך הניטור בזמן אמת

•  צפייה במפת ההדמייה התרמית של מדידת טמפרטורת 
     גוף האדם באתר

•  בדיקת תוצאות מדידת הטמפרטורה
•  צפייה במספר הכולל של האנשים העוברים

•  בדיקת כמות חומר החיטוי שנותרה
•  צפייה ביומן תנועת האנשים במכשיר

•  בדיקת המסלול האישי
•  בדיקת התפלגות הטמפרטורה

•  בדיקת מגמות בתנועה
•  קבלת מידע על התרעות
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נתונים 

חומר

CD-3 HK-1 HK-2 CD-1 CD-2

מתאים לשימוש חיצוני

מדידת חום אוטומטית

מדידת חום באינפרא-אדום

הדמית חום חכמה

מערכת תצוגה חכמה

מעקב וידאו בזמן אמת

אחסון וידאו אוטומטי )כרטיס זכרון(

אחסון וידאו אוטומטי 
)הקלטה לדיסק קשיח(

תקשור קולי של הטמפרטורה הנמדדת

אזהרה על טמפרטורת גוף חמה

שידור קולי מולטי-לשוני

חיטוי אוטומטי

חיטוי כפות רגליים

Automatic disinfectant
recovery

חסימה אוטומטית

שער כניסה אוטומטי

טעינת מידע אוטומטית

4G/5G גישה לרשת

ID Card recognition

מסך פרסום מולטי-מדיה

ערוץ מיוחד

CONDORHAWK

שילוב של עץ/אלומניום/פלסטיק פלדת אל חלד
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VV קיים במכשיר אפשרות להוספה
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