
Zdrowotna prewencja dla firm i instytucji w czasach pandemii.
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SYSTEM BŁYSKAWICZNEGO I BEZKONTAKTOWEGO
WYKRYWANIA PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY



ŻYJEMY W TRUDNYCH CZASACH.

COVID-19 sieje spustoszenie na całym świecie, wzbudzając uzasadniony 
niepokój i strach.

Wiele firm i instytucji, które nie mogą sobie pozwolić na home office, obawia się przestoju 
produkcyjnego spowodowanego  wykryciem koronawirusa u któregoś ze swoich pracowników.



oraz zmęczenie i suchy kaszel.

Trudno jest automatycznie wychwycić
objawy fizycznego wyczerpania,
problematyczne może też być
odróżnienie kaszlu mokrego od suchego.

CO INNEGO Z GORĄCZKĄ 
– TĘ MOŻEMY WYKRYĆ OD RAZU.
Automatycznie, zdalnie i bezbłędnie – po to,
by Twój biznes mógł funkcjonować bez zakłóceń.

≥37,3˚C
Do głównych objawów koronawirusa należą: gorączka



Twój nowy pracownik,
który skutecznie ochroni wszystkich pozostałych.

DO WYKORZYSTANIA:

Sztuczna inteligencja, która zapobiega
realnym problemom dzisiejszego świata.

BŁYSKAWICZNIE
NA DYSTANS
BEZPIECZNIE

> przy wejściu do zakładu pracy,
 na bramkach,>

 w miejscach o dużym przepływie osób.>
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URZĄDZENIE KALIBRUJĄCE  >

3-5 m

KAMERA  >

MONITORY  Z PODGLĄDEM
SYSTEMU MONITOROWANIA TEMPERATURY 

Jak działa system
REAKCJĘ SYSTEMOWĄ (według ustalonych wcześniej procedur)
DETEKCJA GORĄCZKI WYWOŁUJE NATYCHMIASTOWĄ
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dokładność wyników
wynosząca +/- 0,3˚C

natychmiastowy pomiar
temperatury ciała u

kilkunastu osób poniżej 1 sekundy

bezpieczna kontrola
temperatury wykonywana

z odległości
3-5 m

>  rozpoznawania twarzy ignoruje inne źródła ciepła,ALGORYTM
   które mogłyby zakłócić wynik

>  działa dla również częściowo zasłoniętych twarzyALGORYTM
   (maseczki, kaptury, nakrycia głowy, kaski, itp.)

Zalety systemu

> natychmiastowe ostrzeżenie o gorączce

> analiza strumienia przechodzących osób w czasie rzeczywistym

> gromadzenie i analiza danych

> możliwość integracji z BMS, SIM, HR, Digital Signage

> automatyczna kalibracja

> prosty w instalacji, autonomiczny system

BGS Health Guard



Zastosowanie systemu

zakłady pracy

firmy
biura

banki

dworce

lotniska

stacje metra

szpitale

szkoły

urzędy

instytucje

kina teatry

muzea

kościołyobiekty sportowe

plenerowe wydarzenia

zgromadzenia

BGS Health Guard



Korzyści z systemu

komunikacja zarządu
z pracownikami
za pomocą ekranów LCD

monitorowanie
zagrożenia infekcją

ochrona zdrowia
pracowników

zapewnienie
ciągłości
pracy

BGS Health Guard



Specyfikacja kamer

Efektywna odległość 
pomiaru / Pomiar dla 

wielu osób 
jednocześnie

Dokładność 
pomiaru 

temperatury / 
BlackBody

Zestaw Alarm Funkcje dodatkowe

Kamera: 2MP

Kamera IR: 400x300

Kąt kamery: 46° / 35°

3 – 10m

Pomiar temperatury do

16 osób jednocześnie

± 0,3°C w zakresie 

30-45°C

BlackBody w zestawie

● Kamera

● Kamera IR

● BlackBody

● Oprogramowanie

Opcjonalnie:
● Jednostka centralna
● Monitor + stojak

● Podwyższona 
temperatura

● Osoby spoza listy

● Duża możliwość 
alarmowania w tym za 
pomocą zewnętrznych 
alarmów

● Kamera przystosowana do analizy dużych strumieni 
ludzkich 

● Najbardziej zaawansowane oprogramowanie do 
zarządzania i monitorowania pracy systemy przeznaczony 
do obsługi wielu kamer w tym innych kamer CCTV, NVR 

● dostępne SDK w celu integracji systemu z zewnętrznymi 
systemami (HR, kontrola wejścia, …) 

● Integracja z aplikacją mobilną z dostępem do listy alarmów 
● Statystyki (Licznik osób, licznik alarmów) 
● Rejestrowanie listy wchodzących osób 
● Rejestrowanie i zarządzanie listą alarmów (podwyższona 

temperatura, bez maski, osoba spoza listy) 
● Zarządzanie biblioteką pracowników wraz z historią zmian 

temperatury 
● Funkcjonalności rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 

przekroczenia linii, wyjścia/wejścia w/poza obszar 
● Kamera posiada szereg interfejsów umożliwiających 

podłączenie zewnętrznych czujników oraz alarmów 
(świetlnych i dźwiękowych) 

● Zasilanie POE 

BGS Health Guard PRO +



Specyfikacja kamer

Efektywna odległość 
pomiaru / Pomiar dla 

wielu osób 
jednocześnie

Dokładność 
pomiaru 

temperatury / 
BlackBody

Zestaw Alarm Funkcje dodatkowe

Kamera: 2MP

Kamera IR: 384x288

Kąt kamery: 24° / 18°

3 – 10m

Pomiar temperatury do

16 osób jednocześnie

± 0,3°C w zakresie 

30-45°C

BlackBody w zestawie

● Kamera

● Kamera IR

● BlackBody

● Oprogramowanie

Opcjonalnie:
● Jednostka centralna
● Monitor + stojak

● Podwyższona 
temperatura

● Alarm za pomocą 
sygnalizacji 
dźwiękowej

● Intuicyjne oprogramowanie do zarządzania i 
monitorowania  pracy systemu

● Rejestrowanie i zarządzanie lista alarmów     
(podwyższona temperatura)

● Możliwość integracji z systemami CCTV

BGS Health Guard PRO



Specyfikacja kamer

Efektywna odległość 
pomiaru / Pomiar dla 

wielu osób 
jednocześnie

Dokładność 
pomiaru 

temperatury / 
BlackBody

Zestaw Alarm Funkcje dodatkowe

Kamera: 2MP

Kamera IR: 160x120

1 – 4m

Pomiar temperatury do

6 osób jednocześnie

± 0,1°C w zakresie 

30-45°C

BlackBody w zestawie

● Kamera

● Kamera IR

● BlackBody

● Oprogramowanie

● Jednostka 
centralna

Opcjonalnie:
● Monitor + stojak

● Podwyższona 
temperatura

● Brak  maseczki

● Osoba spoza listy

● Alarm za pomocą 
sygnalizacji 
dźwiękowej z 
podaniem rodzaju 
alarmu

● Intuicyjne oprogramowanie do zarządzania i 
monitorowania  pracy systemu 

● najbardziej zaawansowany algorytm AI rozpoznawania 
twarzy na rynku >95% dla twarzy z czapkami i 
maseczkami) 

● Statystyki (Licznik osób, licznik alarmów) 
● Rejestrowanie listy wchodzących osób 
● Rejestrowanie i zarządzanie listą alarmów (podwyższona 

temperatura, bez maski, osoba spoza listy) 
● Zarządzanie biblioteką pracowników 

BGS Health Guard STANDARD



BGS Health Guard PERSONAL
System umożliwia bezdotykowy pomiar temperatury z dokładnością do ± 0,3°C.

Pomiary są wykonywane w kilka sekund co pozwala na płynność w komunikacji.

Urządzenia mogą być zainstalowane na ścianach, blatach, bramkach dostępowych
bądź osobno na specjalnej kolumnie w opcji z pojemnikiem na płyn do dezynfekcji.

Na indywidualne zamówienie możliwość wykonania wersji mobilnej 
posiadającej niezależne zasilanie.

System można zaadaptować do istniejącej kontroli dostępu: drzwi wejściowych 
wejścia do lokali, wejścia do biurowców, szkół, hoteli, hal produkcyjnych, 
urzędów, lotnisk, dworców.

Umożliwia otwieranie drzwi automatycznych, odblokowywanie bramek.

Możliwa adaptacja do istniejących systemów kontroli dostępu.

Każde urządzenie może działać jako niezależny system kontroli dostępu.



Specyfikacja 
kamer

Efektywna 
odległość 

pomiaru / Pomiar 
dla wielu osób 
jednocześnie

Dokładność 
pomiaru 

temperatury / 
BlackBody

Zestaw Alarm Funkcje dodatkowe

Kamera: 2MP

Kamera IR: 32x32

0,5m  – 1m

Pomiar dla 1 osoby 
jednocześnie

± 0,5°C

Brak  BlackBody

● Kamera

● Kamera IR

● Ekran LCD 8”

● Oprogramowanie

● Jednostka centralna

Opcjonalnie:
● Czytnik RFID

● Podwyższona 
temperatura

● Osoba spoza listy

● Osoba z czarnej listy

● Alarm za pomocą 
sygnalizacji świetlnej 
i dźwiękowej

● Rozbudowane SDK 
● Możliwość integracji z systemem 

kontroli wejścia (również z 
systemem RFID, czytnikami 
kodów QR, czytnikiem linii 
papilarnych) 

● Rozpoznawanie wchodzących 
osób z dokładnością >99% 

● Obsługa black/white list 
● Zarządzenie kartoteką 

pracowników 

BGS Health Guard PERSONAL


