
Ming Ji Mini
Intelligent Body Temperature Detection and 

Analysis System 



กนัไว้ดีกว่าแก้
Protect Everyone



Transmission: droplet and contact 

transmission

High Risk Population: all population

Clinical Symptoms: fever/fatigue/dry 

cough;

Virus Latency: 1-14 days, mostly 3-7 

days.

2019-nCoV
CORONAVIRUS

A novel coronavirus (nCoV) is a new 
strain that has not been previously 
identified in humans. Since Dec, 2019, 
more than 80,000 people have been 
infected by this disease in more than 
30 countries.





Ming Ji Mini Intelligent Body Temperature 
Detection and Analysis System 

Low Efficiency
High Risk

Low Efficiency

Using thermometer to 

measure body 

temperature one by 

one is too slow and 

can cause crowd 

retention.

High Risk

Staff members contact too many people 

every day, having much higher infection 

risk



AI Empower -Two Lights Cooperation

IR light + RGB light

IR light for body temperature measuring

RGB light for facial image capture and monitor



AI Empower -Body Temperature 
Measuring by Image

AI Body Temperature Measuring

Recognize human body and measure 

temperature; can distinguish human 

and hot drink, bag, etc, as well as 

locating the forehead area accurately

AI Body Tracking

Detect the best body temperature 

measuring area, track the forehead, 

eyes and ears, and reduce the 

temperature drift from image noise

AI Temperature Difference Compensation

Estimate temperature measuring distance, and 

compensate the temperature difference







Mini Server

ไมใ่ชแ่คร่ะบบตรวจจบัอุณหภมูิ
รา่งกายธรรมดาทัว่ไป แต่เป็นระบบ
ทีร่วมความสามารถของระบบ
ตรวจจบัใบหน้าไปพรอ้มกนั”

หมายเหตุ รบัประกนัสนิคา้ 1 ปี

Ming Ji Mini Intelligent Body Temperature Detection 

and Analysis System 



37.5
Degree Celsius

สามารถจ าแนกคนเดนิผา่น
วา่เป็นพนกังานหรอื Visitor 
ผา่นการจดัการบรหิาร Data
Base

ระบบมคีวามแมน่ย า
สงูสุดผา่นระบบ AI ที่
เลอืกตรวจจบัต าแหน่ง

กลางหน้าผาก

อุปกรณ์ Server ทีพ่รอ้ม 
S/W โดยไมต่อ้งตดิตัง้ลง
บน NVR รองรบัการท า
Log/Report

ตรวจจบัในระยะไกลถงึ 1-4
เมตร และพรอ้มกนัคราวละ

6-8 ใบหน้าต่อวนิาท ี

Key Features
ระบบตรวจจับอณุหภูมิ+ AI

•Dual-Light Camera (RGB + IR) + Blackbody
•มี Passive Blackbody ช่วย Calibrate แสงช่วยให้ IR Temperature Camera 

ท ำงำนได้อย่ำงแม่นย ำที่สุด
•วดัอุณหภูมิได้ต้ังแต่ 30 - 45C มีควำมผดิพลำดเพียง ±0.1C

•ควำมแม่นย ำในกำรระบุศรีษะมนุษย์ 99.9% แม้จะสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหมวก (ใช้ในกำรระบุควำมร้อนบุคคล
ทีละหลำยๆบุคคล)
•สำมำรถตรวจจับได้ 6-8คนต่อวนิำที
•สำมำรถตรวจจับได้ที่ระยะ 1-4เมตร โดยไม่จ ำเป็นต้องมีกำรสัมผัส
•สำมำรถตรวจจับและแจ้งเตือน บุคคลที่ไม่สวมหน้ำกำกอนำมัยได้ ด้วยควำมแม่นย ำ 99.6%



Access Control Feature

•Access Control รองรับฐำนข้อมูล
ใบหน้ำ 80,000 ใบหน้ำ (ฐำนข้อมูล
พนักงำน/ผู้มำเยือน ทีส่ำมำรถผ่ำน
Access Control ได้)
•สำมำรถเช่ือมต่อกบั Network Relay เพ่ือ
ใช้ท ำ Access Control ในกำรเปิดประตู
•Face Capture Rate: 99.9%
•Face Recognition Rate : 98%
•สำมำรถแสดงผลออกจอ TV ผ่ำน 
HDMI หรือเรียกดูผ่ำน Web Browser ได้





1. โรงพยาบาล
2. โรงเรยีน มหาวทิยาลยั
3. หา้งสรรพสนิคา้
4. รา้นอาหาร
5. สถานบนัเทงิ
6. งานประชุม สมัมนา
7. ศนูยร์าชการ
8. โรงแรม
9. คอนโด อพารท์เมนท์
10. ฟิตเนส
11. รา้นนวด สปา
12. ธนาคาร
13. รา้นคา้ต่างๆ
14. ศนูยร์าชการต่างๆ

สถานท่ีเหมาะแก่การใช้งาน



Thank you 
Q&A ?


