
TVT-TD-E2128-TM-TP

Product beschrijving

ToebehorenKenmerken

Dimensies

Versie: 20.06

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:

De TVT-TD-E2128-TM-TP stand-alone tablet 8’’LCD-scherm maakt het mogelijk 
om de lichaamstemperatuur op te nemen zonder enig contact, identifi ceert de 
gezichten en detecteert in realtime wanneer een masker wordt gedragen. Een 
afstand van 30 tot 50 cm is voldoende met een nauwkeurigheid van 0,3°C.

De TVT-TD-E2128-TM-TP-tablet helpt de gebruiker een temperatuurmeting uit te 
voeren zonder de terminal aan te raken.

Dit apparaat biedt een hoge verwerkingssnelheid en kan bij binnengebruik een 
temperatuurmeting van 30 personen in slechts één minuut uitvoeren. Het is ook 
mogelijk om deze tablet aan te sluiten op het netwerk , zo kunnen meerdere 
tablets op één zelfde site beheerd worden.

Dankzij de nieuwste anti-spoffi  ng-algoritmes is het onmogelijk om de tablet te 
misleiden met een foto, video of 3D-masker.

Deze stand-alone is een ideale keuze voor infectiebestrijding en -preventie op elk 
punt van toegang tot openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, fabrieken, scholen, 
commerciële gebouwen, treinstations en vele andere. De TVT-TD-E2128-TM-TP is 
exclusief bij RAS AIS www.rassecurity.com.

- 8-inch LCD-scherm
- Zeer nauwkeurige infraroodtemperatuurmeting
- Contactloze temperatuurdetectie
- Menselijk klinkende boodschap
- Detectie van maskerslijtage in real time
- Gezichtsdetectietechnologie
- Zeer nauwkeurige gezichtsherkenning dankzij een gepatenteerd algoritme
- Stand-alone apparatuur, klaar om in een netwerk te worden opgenomen

- Pole Mount
- Desktop Mount
- Wall Mount
- Floor-Standing Mount

www.rassecurity.com

2MP HD Temperature Measurement 
& Face Recognition Terminal 

Deze productinfo werd met zorg samengesteld. Niettemin kunnen toch fouten of 
onjuistheden in de teksten voorkomen, waarvoor RAS bv 
alle verantwoordelijkheid afwijst. Als u vragen heeft omtrent één van de in deze 
productinfo vernoemde producten, neem dan contact op met onze diensten.
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