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A YOUNG BRIDGE integrált belép-
tető megoldásaival egyszerre kap-
hatunk megbízható csukló testhőmér-
sékletmérést, korszerű arc-és maszk-
felismerő technológiát, alternatív 
RFID azonosítást akár forgóvillás 
beléptetőkapuba építve. Mindezt 
úgy, hogy a beruházás tartós befek-
tetés maradjon a járvány lefutása 
után is.

Az YOUNG BRIDGE több módszer-
rel is megakadályozza, hogy olya-
nok is túlhaladjanak a beléptetésen, 
akik nem hordanak maszkot, láza-
sak, vagy veszélyesen emelkedett a 
testhőmérsékletük, esetleg illetéktele-
nek.
A beléptetők szigetszerű működésre 
is képesek, de akár forgóvillás vagy 
egyéb, meglévő beléptető eszköz-
höz is intergálhatók.



YOUNG BRIDGE
BELÉPTETŐ TERMINÁLOK:
KINEK MI A JÓ?

GYÁRAK, ÜZEMEK SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

IRODAHÁZAK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

SZÉLES FELHASZNÁLÁSI KÖR

IGÉNY SZERINTI ÖSSZEÁLLÍTÁS

A járványhelyzet során sokan “pánikvásárlásba” 

kezdtek, és egy-egy biztonsági funkcióra szereztek 

be drága eszközöket, amelyek rendeltetése aztán 

idővel megszűnik, és a kihasználatlan részegysé-

gek a polcon fognak porosodni. Pedig a korszerű 

beléptető rendszerek alapköveteménye az is, hogy 

hosszú távú praktikus befektetések legyenek. 

A YOUNG BRIDGE beléptető terminálok kiváló 

ár/érték arányú beruházások. A rendkívül 

költséges hőkamerás beléptetőkkel szemben a 

YOUNG BRIDGE beléptető terminálok akár 

hőmérsékletmérés nélkül is képesek a high-tech 

beléptetésre, mivel azonosító és kapunyitó mecha-

nizmusaik különféle módokon kombinálhatók.

Az azonosítás lehetséges arcfelismeréssel, 

személyre szóló kártya használattával, illetve arc + 

testhőmérséklet + arcmaszk detektálásssal. 

Személyazonosító funkció nélkül is használható a 

rendszer, így nem kell számolni adatvédemi 

problémákkal. A terminál személyes adat gyűjtése 

nélkül is képes a kapunyitásra pusztán az élő 

emberi arcvonások felismerésével, jelszóval, QR 

kóddal vagy éppen kártyás beléptetéssel.

A YOUNG BRIDGE lelke a korszerű arcfelismerő 

terminál és csukló testhőmérséklet mérő szenzor.

Az alapvető, tartóállványra szerelt változat 

szigetszerű működésre optimalizált, így fizkailag 

nem akadályozza meg a belépést. A terminál 

ugyanakkor falra/ajtó mellé is telepíthető állvány-

zat nélkül, ezzel máris beléptetővé válik.

Ezen kívül gazdaságos egylábú forgóvillás 

beléptetőre rögzített megoldás is lehetséges, amely 

megakadályozza az ellenőrzés nélküli továbbha-

ladást. A továbbfejleszett változat híd alakú 

forgóvillás beléptetőre rögzített terminállal 

működik, amely tökéletesen meggátolja az 

illetéktelenek ki -és belépését. Ejtőkaros forgóvilla 

vagy gyorskapu alkalmazása esetén a rokkant 

személyek áthaladása is könnyen biztosítható.

A terminál természetesen már meglévő rendszerek-

kel is ügyesen kombinálható, intergálható.
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HOGYAN MŰKÖDIK A YOUNG BRIDGE?

Ha nem szigetszerűen használjuk, az áteresztő 

berendezések fizikai akadályai annak, hogy bárki 

áthaladjon ellenőrzés nélkül. Utóbbi történhet 

arcazonosítással vagy RFID kártyahasználattal. Ezt 

követően beszédhanggal és felirattal is utasítást ad 

a terminál, hogy tartsuk a csuklónkat megfelelő 

távolságra a sárga szenzortól és csak ezután nyit a 

zár vagy a forgóvilla. Ha valaki lázas vagy emelke-

dett testhőmérsékletű, a berendezés nem engedi 

tovább.

KIKNEK AJÁNLJUK A YOUNG BRIDGE 

RENDSZERT?

Az YOUNG BRIDGE beléptető megoldás megbíz-

ható megoldást nyújt mindazoknak, akik biztosak 

akarnak lenni abban, hogy csak az illetékes szemé-

lyek lépnek be az épületbe, láz nélkül, maszkot 

használva.

Azoknak is ajánljuk, akik már azokra az időkre 

gondolnak, amikor vége lesz a járványnak, és a 

rendkívül drága, ugyanakkor másra nehezen 

hasznosítható hőkamerák helyett egy high-tech 

arcfelismerős beléptetővel kívánnak gazdagabbak 

lenni, amely szükség esetén testhőmérsékletet is fog 

tudni mérni. Szintén ajánljuk azoknak a rendszert, 

akiknek van egyéb beléptetőrendszerük, mert ez 

esetben az arcfelismerő terminál egybeépíthető a 

már meglévő berendezésekkel.

FŐBB TECHNIKAI PARAMÉTEREK

•20-30 ember / perc áteresztő képesség

•telepítésének előfeltétele a beltéri szélmentes 

környezet (10°C - 45°C)  

•rendkívüli mérési pontosság (0,1°C hibahatár) 

•hőmérséklet eltérés érzékelés (0,5°C)

•csuklóról, mérési távolság 1cm - 2.5cm

•jelzés (akár távoli számítógépre is), ha valaki 

lázas, hőemelkedése van

•arcfelismerő funkció nélkül is használható 

beépített kártyaolvasó-azonosító mechanizmussal 

(RFID Mifare kártyát támogat (13,56 MHZ))

ARCFELISMERŐ
TERMINÁL1
•UNV OET-213H te rminá l

•UNV OEP-BTS1-NB csuklóhőmérő szenzor

•UNV EP-S31-W-NB konzol ra  rögz í t ve

HOGYAN ÉPÜL FEL
EGY YOUNG BRIDGE?

TARTÓSZERKEZET ILLETVE
BEENGEDŐ KAPU2
Opcionál i san :  

•UNV EP-S31-W-NB tar tóá l l vány

sz ige t szerű  működéshez

•egylábú,  k i sebb he ly igényű fo rgóv i l la

•híd a lakú  e j tőkaros  ké t i rányú  fo rgóv i l la

•gyorskapu

•meglévő be lép te tő ,  pé ldáu l  fo rgókapu

spor tpá lyán

•fal i  konzo l
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1139 Budapest, Frangepán u. 26.

Telefon: +36 1 452 2600

E-mail cím: young@young.hu

www.young.hu


