TEMPERATUUR SCREENING
Houd COVID-19 buiten de deur. We zijn verplicht om te controleren of bezoekers, klanten en medewerkers
geen ziekte verschijnselen vertonen als zij arriveren zoals o.a. koorts.
Er zijn verschillende manieren om hier achter te komen. Naast te vragen of dit met een thermometer te
controleren, bieden wij twee oplossingen om dit op een snelle en eenvoudige manier uit te voeren welke
veel tijd en kosten gaan besparen.
Door een speciale thermische TS-camera te monteren is het mogelijk om de lichaamstemperatuur te controleren. Dit geeft een constante controle op elke medewerker of bezoeker die de camera passeert en meldt
elke mogelijke koortsverhoging en/of afwijking. Deze gevallen kunnen vervolgens nog met een medische
contactloze thermometer aanvullend checken. Dit geeft u, uw medewerkers en uw klanten op een eenvoudige manier vertrouwen en een gevoel veiligheid en zekerheid.
De beelden worden niet opgenomen, dus in het kader van de AVG wetgeving is dit geen probleem.
Oplossing 1:
De compacte TS-module is zeer geschikt voor
toegangscontrole op basis van gezichtsherkenning,
ook als een eventueel mondkapje wordt gedragen.
Tevens is deze TS-module ook voor de controle op
verhoging van de lichaamstemperatuur geschikt.
Toegang kan vervolgens verleend worden door het
openen van een deur of toegangspoortje. Het is uiteraard ook mogelijk om een rood/groen controle signaal
lampje aan te sluiten. Verder is de TS-module in de
meeste gevallen koppelbaar/uitbreidbaar aan bestaande toegangscontrole systemen.
Voordelen oplossing 1:
• Compact;
• Snelle controle;
• Gecombineerde controle
met gezichtsherkenning;
• Mogelijkheid voor controle,
ook bij gebruik mondkapje;
• Te koppelen en/of uit te
breiden met de meeste
bestaande toegangscontrole
systemen;
• Tot 0,5gr nauwkeurig;

Oplossing 2:
De thermische TS-camera zal de passanten lopend
scannen. Middels een signalering zal een aanwezige
toezichthouder geïnformeerd worden.

Voordelen oplossing 2:
• Gelijktijdige controle van meerdere personen;
• Snelle controle;
• Tot 0,3gr nauwkeurig in combinatie met een
aanvullende blackbox;

REAL TIME BEZOEKERSAANTALLEN
             
Om COVID-19 uit te bannen zijn er reglementen opgesteld voor het maximaal aanwezige personen /
bezoekers in bepaalde ruimten zoals o.a. in een showroom, restaurant of winkel. Ook dit is eenvoudig uit te
breiden op het TS-module+ systeem.
De TS-module+ telt de aantal binnenkomende en vertrekkende personen. Bijv. bij een in- of uitgang wordt
een rode /groene signaleringslamp gemonteerd en zal bij een afwijkende vooraf ingestelde aantal bezoekers direct een melding gaan geven zodat het direct zichtbaar wordt op welk moment er teveel personen
in bepaalde ruimten aanwezig zijn. Hier kan dan direct actie op genomen, de veiligheid van de aanwezigen waarborgen en boetes voorkomen.
Meerdere in- en uitgangen zijn geen probleem, ook hier kan De Kever Installaties vrij eenvoudig koppelen
met de meest bestaande aanwezige systemen. Op het scherm wordt het aantal aanwezige personen
weergegeven en is er een mogelijkheid om aanvullend belangrijke boodschappen of acties te tonen.

