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éTechnick  informace 

íHlavn  cekfun 

•	
 ůkípracovn chínostnčbezpe

 podporaáeocenitelnN  

•	  bezpečnost úroveňZvýšená 

•	
 obsluhy činnosti na nezávislá

 detekce míra vysokáTrvale 

•	

 certifikace
 současné na dopadu bez

 detekce schopnostDodatečná 

•	   výcvik žádný neboMinimální 

•	

 místě na
 aktualizace nebo stroje nové

 pro souprava výhodnáCenově 

Inovativní

 zbraní. včetně – věcí pašovaných a zakázaných nebezpečných,
 množství rostoucího stále detekci automatickou nabízí iCMORE předmětů

 rozpoznávání algoritmů přizpůsobitelných a inteligentních rodina 

Algoritmus

 dopravě. letecké v aplikace bezpečnostní
 pro vyvinut byl cm), 6 ~ délka (min. nože běžné a vystřelovací střelivo, zbraní, části

 revolvery), (pistole, zbraně ruční detekuje který Weapons, iCMORE 

roP  my?ésyst éterk 

Algoritmus

 vyzkoušet. nyní zákazníci naši mohou si kterýalgoritmus,  vyvinut
 také již byl CTiX 6040 HI-SCAN skener Pro 6040-2is. HI-SCAN a 6040aTiX

 HI-SCAN systémy pro dostupný je orgánům; kontrolním dalším a celníkům
 pracovníkům, bezpečnostním pomáhá výrazně Weapons iCMORE 

áenýšvZ  zprovo ějšísnadn a nostčpezbe 

 

Výsledkem

 výcvik. žádný případně obsluhy, výcvik omezený pouze vyžaduje a
  zobrazení vyhodnocování celkového rychlost neomezuje nijak Weapons iCMORE

 algoritmu Přidání systému. výkon a účinnost zvyšuje a zobrazení vyhodnocování
 během zatížení snižuje která detekce, výkonná a spolehlivá přesná, je 

Algoritmus iCMORE  Weapons 
POSKYTUJE NOVOU  BEZPEČNOSTI ÚROVEŇ  

 íIntenzivn

 .“itču„ algoritmus tento
 eůžm se ížn z ,ůzkáobr knihovnu hlouározs ilařvytvo kyíkaznáz se ciáspolupr

 ve – ízbran detekci pro algoritmu hoésv ijvoýv iřp stupříp tento zvolila Detection
 Smiths firma proto ,)AI( inteligenci louěum pro ísadnáz ej íenču 

 Algoritmy

 nosti.čbezpe mírovnú
 mýednotlivj sobovatůizpřp pak lze ytoT .ůnáorg chíkontroln chýednotlivj ůadavkžpo

 chítnékonkr podle rizika jívaározpozn ež tak, risk-based ziáb na zavazadel
 kontrolu jípodporu étak Weapons, iCMORE ej akoj detekce, éautomatick 



éHromadn  ovcezobra na éenzobraz yksledýv 

Souprava

 Ethernet. kabelu ípomoc
 muésyst muérentgenov k ipojenřp je a softwaru hoínčdetek

 hostitelem je žjen ,čtačípo ívyhodnocovac íextern ahrnujez
 aci,zaktuali jako nebo ůmésyst chýnov íenstvšsluříp

 jako meízínab kterou ,ěbranz pro áenčur 

Po

 Weapons. iCMORE
 softwaru ípomoc ujezanaly jej ýkter e,čtačípo tohoto

 do ášíenřp mekísn jeho se tuěedmřp ínánaskenov 

ékeršeV

 .ílenáschv nebo certifikace ékonnzá
 na vliv ýdnžá ánem funkce ákovňdopl Tato nin.šbuýv ínáodhalov

 pro skenu ez mkyísn se ěnčspole muésyst ovcezobra íhlavn na
 íujzuka kemčmeár íněnzraývz po se byzhro épadnříp 

nformaceI   adrese na detejna servisu ič ijprode tu,kprodu o www.smithsdetection.com/locations
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Detekce  ninšbuýv 

Detekce  ůtěedmřp 

ýombinovanK
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