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Informacja prasowa 

Warszawa, 12 maja 2020 r. 

Siemens pomoże zminimalizować ryzyko infekcji w biurach 

• Najnowsze rozwiązanie Siemensa - Siveillance Thermal Shield - zminimalizuje ryzyko infekcji wśród 

osób przebywających w jednym budynku  

• Bezstykowy pomiar temperatury ciała odbywa się w głównych punktach wejścia do budynków 

• Rozwiązanie dostępne także w Polsce, można zintegrować z zainstalowanymi już w obiekcie 

systemami bezpieczeństwa 

 

 

Nowe rozwiązanie Siemensa o nazwie Siveillance Thermal Shield pozwala w szybki sposób mierzyć 

temperaturę ciała osoby, która chce uzyskać dostęp do budynku. Kamery termowizyjne służą do 

bezdotykowego pomiaru temperatury ciała z odległości do dwóch metrów tym samym zapewniając 

bezpieczeństwo personelowi monitorującemu.  

Aby zapewnić najwyższy poziom dokładności, kamery wykonują pomiar w okolicy oczu. Podwyższona 

temperatura uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny. Jeśli wynik ten potwierdza drugi odczyt, uzyskany za 

pomocą termometru medycznego, automatycznie inicjowane są zdefiniowane wcześniej procedury 

bezpieczeństwa. W ten sposób rozwiązanie Siveillance Thermal Shield poprawia bezpieczeństwo wszystkich 

osób przebywających w budynkach biurowych czy obiektach przemysłowych. 

– Siemens w Polsce posiada ogromne doświadczenie w budowaniu rozwiązań CCTV opartych na Sivillance 

wspierających naszych klientów. Za wdrożenie systemów i rozwiązań tego produktu odpowiedzialna jest 

branża RSS – mówi Rafał Dworak, kierownik działu sprzedaży Siemens Smart Infrastructure w Polsce. 
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Siveillance Thermal Shield pozwala na integrację kamery monitorującej dowolnej firmy z platformą 

bezpieczeństwa Siveillance Video i innymi systemami bezpieczeństwa firmy Siemens. Sprawdzanie 

temperatury odbywa się szybko i sprawnie, w ramach rutynowych procedur kontroli dostępu, a wyniki 

pomiarów są dostępne w jednym systemie.  

Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w placówkach ochrony zdrowia, na przejściach granicznych oraz w 

obiektach produkcyjnych, np. fabrykach branży spożywczej, które przy zachowaniu odpowiednich środków 

bezpieczeństwa funkcjonują mimo pandemii.  

### 

Siemens Sp. z o.o. – polska spółka globalnego koncernu została utworzona w 1991 roku. Na polskim rynku oferuje 

rozwiązania i produkty Siemens AG, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i 

napędów, automatyki budynkowej, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału. 

 

Kontakt dla mediów:

Łukasz Ogonowski 

+ 48 502 591 791 

lukasz.ogonowski.ext@siemens.com  

Nina Vincenz-Krajewska 

+ 48 784 633 857 

nina.krajewska.ext@siemens.com  

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.siemens.pl  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siemens/  

Facebook: https://www.facebook.com/SiemensPolska/  
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