har nöjet att presentera teknik som
effektiviserar People Counting. Flödeskontroll i butik och lokal!

Kundflödeskontroll till för att skapa mer säkerhet för
kunder och personal i dessa tider!
Med vårt startpaket kan man automatiskt kontrollera och reglera kundflödet (antal
in/utpasserande kunder) genom en dörrmiljö till er butik/lokal. Allt för att säkerställa
att antalet personer i lokalen inte överstiger rekommendationerna.
Systemet håller automatiskt koll på antalet personer i lokalen och informerar med tydlig
status i monitor (enligt produktbild).
Information i monitorn anger:
•
•
•
•

Automatisk visning av antalet tillgängliga (lediga) platser i lokalen
Fortlöpande uppdatering på aktuellt antal personer i lokalen.
Fortlöpande uppdatering på totala antal personer som in-/utpasserat i
lokalen och som tillåts vara i lokalen
Trafikljus-symbol med röd signal för "Stopp", gul signal för "Avvakta" och
grön signal för "Välkommen in".

•

Informationstext i monitor är på engelska men kan (inom kort) via FW
uppdateras till svenska
Möjlighet att ställa in varning för s.k. fullsatt lokal:

•
•
•

Summerton via inbyggd summer i NVR (kameramaskinen)
Push-notis i mobil-app / email-notis till Mobil / Platta mm
Annan varning, t ex talande system, blixtljus, siren, etc via larmutgång i NVR

Önskar man kontrollera fler dörrmiljöer (ingångar/utgångar) till lokalen med visning
på 1 monitor, kan man enkelt utöka detta system med upp till totalt 8 st AI- kameror
(med "People Counting funktion), t ex: IPC-HDBW5541R.
Önskar man kontrollera/reglera fler dörrmiljöer (ingångar/utgångar) till lokalen med
visning på egen monitor för varje dörrmiljö så kan systemet enkelt utökas.
Startpaketet innehåller följande:
•
•
•
•

1st NVR5208-8P-4KS2E (NVR med speciell FW)
1st IPC-HDBW5541R-ASE-0280B (AI kamera)
1st LM24-F211 (Monitor)1st 1TB HDD (Hårddisk)
Monitor samt kamerafäste

Köp, hyr eller leasa paket för People Counting
Se det här som ett bas-förslag för introduktion av produkten/funktionen

Vill ni veta mer om kameror i olika varianter så presenteras detta av våra säljare:

John Westin
Rolf Bergelin

direkttel:

070-3366699

mejl: johnw@westec.se

direkttel:

070-9581267

mejl: rolfb@westec.se

eller ring vårt kontor: 010-1018070

