
MBPC-K304

je kioskový panelový počítač na detekciu teploty a 
rozpoznania tváre pomocou umelej inteligencie AI.

MBPC-K304 má schopnosť detekovať teplotné 
abnormality bez fyzického kontaktu v rôznych situáciach, 
upozorňovať na ľudí s abnormálnou telesnou teplotou, 
rozpoznávať identitu tváre s nasadenou maskou alebo bez 
masky.

Medzitým umožňuje analýzu údajov a vysledovať ich späť 
k pôvodnému zdroju, umožňuje vedeniu prijať lepšie 
rozhodnutia na základe evidencie zaistiť bezpečnosť a 
výrazne zvýšiť efektivitu.

n Vstavaný vysokovýkonný neurálny procesor - NPU
n Operačný systém Linux, vysoká spoľahlivosť
n 3 pracovné režimy - rozpoznanie tváre, detekcia masky, detekcia

teploty
n Automatická detekcia teploty, automatické zobrazenie, automatický

alarm
n Umožňuje dynamicky sledovať tváre v prostredí s podsvietením
n Patentovaný algoritmus rozpoznávania tváre, schopný rozpoznávať

tváre s vysokou presnosťou, doba odozvy ＜ 0, 50 s

n Umožňuje detekciu živosti pre rozpoznanie osoby: identifikuje
teplotu ľudského tela vďaka špeciálnej AI technológii nedochádza
k zámene is neživými predmetmi

n Umožňuje detekciu telesnej teploty, rozsah je medzi
32 ～  42 ℃, s odchýlkou   ± 0,30 ℃

n 8 palcový HD displej, zobrazenie obrazu bez oneskorenia
n Podporuje viac rozhraní - RS485 / WG26/ WG34 /LAN / USB2.0 /

DO
n Automatické zosilnenie a vyváženie bielej farby, schopnosť

zobrazovať skutočnú farbu obrazu
n Zabudovaný snímač úrovne čierneho svetla, rozpoznávanie

v slabom svetle s vysokou presnosťou
n Technológia redukcie šumu 2D / 3D, technológia proti

zahmlievaniu, schopnosť vyhladenia pri rozpoznaní slabého svetla
n Podporuje nastavenie inteligentného svetla
n Stredná doba medzi poruchami  MTBF ＞ 50,000h
n Pracovné prostredie: - 20 ~ 60 ℃, pri 15 ℃ ~ 35 ℃ je presnosť

merania zaručená pomocou algoritmickej kompenzácie ± 0,30 ℃

Základné vlastnosti

Inteligentný panel merania teploty s detekciou tváre a rúška

MBPC-K304
8''TFT LCD, dotykový displej, Hisilicon 3516DV300,1* LAN,  
1*Digital output, 1*USB  2.0, 1*Wiegand In+Out, 1*RS485
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Systém

OS Linux Centor

LCD 8” TFT LCD

CPU Hisilicon 3516DV300

RAM, FLASH DDR3 1GB, 16GB

Obrazový snímač

Kamera 2,1 MP binokulárna kamera RGB, pomer rozlíšenia: 1920 × 1080

LED Biele svetlo, RGB kamera - prídavný svetelný zdroj

Rozhranie

LAN

USB 1*USB

Wiegand 

Napájanie DC 12V

Teplotný 
modul

Metóda merania Bodové maticové tepelné zobrazovanie

Rozlíšenie 32*32 pole
Teplotné 

vzorkovanie Multibodové

Doba merania 0.50 sekundy

Presnosť ±0.30°C, v miestnosti bez vetra a bez silného zdroja tepla, vzdialenosť do 30 - 45 cm

Vzdialenosť
merania

Maximálny rozsah detekcie: 30-80 cm 
Optimálna vzdialenosť merania: 30-45cm (čelo)

Rozsah 32°C až 42°C

Optimálna teplota 
okolia 15°C až 35°C

Mechanika

Štruktúra hliníková konštrukcia

Farba Strieborná

Uchytenie Štandardne na stenu pomocou držiaka, dostupné aj ďalšie možnosti uchytenia

Rozmery

Hmotnosť

Ďalšie Certifikácia
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Digitálny výstup 1 digitálny výstup

1 RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port

1x vstup, 1x výstup

RS485 RS485 port x 1

(V*Š*H)：252*136*26mm

1.7KG

CE, FCC Class B

1/2.8" Progressive Scan CMOS



Rozmery jedn.: mm
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