
 

 
 
  
   
  

SE B A G SIDEN

 ▪ Trådløse sensorer (infrarød/radar)

 ▪ Retningsbestemt (tovejsdetektion)

 ▪ Automatisk dataoverførsel og backup

 ▪ Online dashboard med overvågning i realtid

 ▪ Nem generering af statistiske rapporter
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PERSONTÆLLING INDE OG UDE

MICHAEL
HOLM

3145 5765

KONSULENT |  ATKI

MED INFR ARØD SENSOR ELLER R ADAR

ATKI har mange års erfaring 
med personregistrering. Michael 
kan være behjælpelig i den 
enkelte opgave – ring og spørg!  

Vores trådløse SensMax persontæller er en effektiv, diskret og GDPR- 
venlig sensor (anonymiseret data). Den forsynes af standard AA-batter-
ier eller 12V og gør brug af tre infrarøde stråler til at tælle personer i to 
retninger ('IND' og 'UD'). Systemet kan installeres på kort tid hvorefter 
det videresender data til en centraliseret database, der kan tilgås via et 
brugervenligt online- dashboard.

PERSONTÆLLING MED ONLINE-RAPPORTERING I REALTID

SensMax er en lille effektiv 
persontæller, der kommer i to 
varianter: D3 med infrarød (vist 
ovenfor) og TAC-B med radar.

Tælledata overføres automatisk 
til vores online dashboard.
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D3 – INFRARØD TAC-B – RADAR

Sensortype 3 infrarøde stråler 
  (sender- og modtagerenhed) mmWave radar 60 Ghz

Stråle-/detektionsvinkel 6° sidevægsdetektion, 120° (100 m2)

Retning Tovejsdetektion (IND/UD) -

Rækkevidde Optimalt: 1-5m  
Maksimalt: 9m 10m

Forbindelse rækkevidde op til 800m -

Intern lagringskapacitet 25 dages data på timebasis MicroSD kort 16 GB

Radiomodul frekvens 868 Mhz WiFi 2,4 GHz / 
WPA2-PSK / WPA2-ENTERPRISE

Tællepræcision Op til 99% Op til 99% ved en pers. per 1 m2

>93% ved 3 pers. per 1 m2

Materiale (hylster) Sort ABS-plastik (IP54) Sort ABS-plastik (IP54)

Montering Dobbeltklæbende tape eller monterings-
beslag (monteres i hoftehøjde)

Vægmonteringsbeslag 
(monteres i 2 - 2,5m højde)

GDPR Anonymiseret detektion, 
 ingen videooptagelse

Anonymiseret detektion, 
 ingen videooptagelse

Strømforsyning AA batterier A 12V DC / 0,5A

Batterilevetid Op til 1 år -

Dimensioner 67x67x25 mm 80x80x35 mm
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Persontælling til konference er et nyttigt værktøj til administration 
af mødelokaler. Persontællingssystemet viser lokalernes udnyttelse 
og belægningstendenser, såsom hvor mange personer, der benyt-
tede lokalet, hvor ofte og på hvilket tidspunkt. Facility managers 
kan bruge denne statistik til at vurdere, om mødelokalerne bruges 
effektivt.

Persontælling til toiletter hjælper dig med at se belægningsstati- 
stikker og -tendenser for toiletter i indkøbscentre, lufthavne, 
smart-bygninger og andre offentlige steder. Denne viden kan efter-
følgende bruges ti f.eks. at justere rengøringspersonalets arbejds- 
plan i henhold til belægningstendenserne.

Kombinér din 
tælling med en 

tilfredsheds-
måling.

TEKNISKE DATA  


