
THERMAL DETECTOR
Systemu Pomiaru Temperatury

Szanowni Państwo
Mając na uwadze niezwykle istotny aspekt, jakim jest w obecnym czasie 
kontrola temperatury ciała osób wchodzących do budynków firm i instytucji, 
przedstawiamy ofertę dotyczącą Systemu Thermal Detector. Proponowane 
rozwiązanie daje możliwość wykonania pomiaru temperatury w sposób 
bezobsługowy, z dużą dokładnością i wydajnością. Zastosowane tego narzędzia 
pozwalają na: 
●  Pomiar temperatury,
●  Alert w przypadku wykrycia osoby o podwyższonej temperaturze ciała,
●  Przedstawienie wyniku pracownikowi upoważnionemu do gromadzenia 

danych osobowych,
●  Możliwość uzyskania podstawowych informacji statystycznych z wykonanych 

pomiarów.
Wierzymy, iż zastosowanie systemu SPT przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa zarówno Państwa pracowników jak i klientów.

Z poważaniem

Zespół Kontur.IT Sp. z o.o.

System Thermal Detector 

Opis rozwiązania

System Thermal Detector jest programem desktopowym, współpracującym 
z wysokiej jakości kamerą termowizyjną Q2901-E firmy AXIS. System pracuje 
w środowisku Windows w wersji 7 i nowszej i posiada prosty, intuicyjny interfejs 
w języku polskim, niewymagający wysokich kwalifikacji w obsłudze urządzeń 
komputerowych. 
Pomiar temperatury odbywa się w czasie rzeczywistym, w jednej strefie obrazu 
(w danej chwili może być mierzona temperatura jednej osobie). Kamera może być 
zamontowana na stojaku albo do ściany lub sufitu, na wysokości około 1,7 - 2 m.
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W celu uzyskania pomiaru o największej dokładności 
wskazane jest, aby osoba, której mierzona jest temperatura, 
zatrzymała się w odległości około 1,5 m na około 2 sekundy. 
Pomiar temperatury kolejnej osoby także powinien odbyć się 
po około 2 sekundach.
W efekcie wykonanego pomiaru na ekranie komputera 
prezentowana jest zmierzona temperatura oraz ilość 
wykonanych pomiarów i przekroczeń temperatury 
w bieżącym dniu. 

W sytuacji, gdy zmierzona temperatura przekroczy zadany 
poziom, operator jest informowanym odpowiednim alertem 
– graficznym oraz dźwiękowym. 

Pomiar temperatury odbywa się z dokładnością do 0,3 st. C.
Istnieje również możliwość uzyskania podstawowych danych 
statystycznych, tj.:
• Ilość wykonanych pomiarów w zadanym czasie,
• Ilość przekroczeń progu temperatury.

Ponadto program przedstawia informacje o wykonanych 
pomiarach w zadanym okresie czasu, ze wskazaniem 
godziny i wyniku wykonanego pomiaru.

Opisane rozwiązanie pozwala na zachowanie poufności 
podczas dokonywania i prezentowania wyniku pomiaru. 
Dostęp do wyników ma jedynie osoba upoważniona, nie są 
one prezentowane osobom postronnym. Ten aspekt wydaje 
się szczególnie istotny z punktu widzenia Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Kupując licencję systemu Thermal Detector uzyskują Państwo 
bezterminową możliwość korzystania z programu oraz jego 
wsparcie w okresie 12 miesięcy od dnia nabycia. Posiadane 
wsparcie uprawnia do uzyskania wszystkich aktualizacji, 
udostępnianych w tym czasie

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt:
Kontur.IT Sp. z o.o.
Rafał Wójcik
Mail: rafal.wojcik@kontur.it
Tel. +48 502 262 580 
WWW: kontur.it
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