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Maak kennis met YugenFace
Xetal YugenFace kan detecteren of de huidtemperatuur van een persoon 
hoger is dan verwacht

Het werkt met volledige inachtneming van de privacy normen omdat het 
eenvoudige temperatuur- en afstandsmetingen gebruikt zonder video- of 
audio-informatie

Het apparaat kan op afstand worden gecontroleerd (in ontwikkeling) en kan 
ook eenvoudige apparaten lokaal bedienen (bijvoorbeeld een deur)

Het apparaat maakt gebruik van een nieuw AI-algoritme dat elk afzonderlijk 
apparaat aanpast aan de huidige werkingsomstandigheden en locatie

YugenFace bestaat in twee modellen:

▪ YugenFace Stand : vrijstaand model met geïntegreerde mechanische 
gel-dispenser

▪ YugenFace Wall : te plaatsen op een verticaal oppervlak (zoals een 
muur)
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De technologie waarop YugenFace steunt
Xetal YugenFace technologie is gebaseerd op drie 
kernelementen:

• Onze bewezen Yugen technologie wordt gebruikt om 
een persoon en zijn/haar gezicht te detecteren door 
middel van temperatuur met volledige inachtneming 
van GDPR en andere privacy normen.

• Een bewezen gepatenteerde sensor wordt gebruikt 
om de gezichtstemperatuur te extraheren door 
middel van de gegevens die door een Yugen sensor 
en een extra afstand sensor worden gestuurd.

• Een bewezen eigen AI-algoritme wordt gebruikt om 
dergelijke gegevens (temperatuur en afstand) te 
combineren met externe gegevens om het algoritme 
voor het meten van het apparaat continu aan te 
passen en te verfijnen. Vandaar wordt de meting 
steeds nauwkeuriger voor de omstandigheden 
waaronder het apparaat wordt gebruikt.
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YugenFace: specificaties
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*Beschikbaar na release van mobiele app (januari 2021)
** Informeer naar de beschikbaarheid van de optie

Model YugenFace 

Detectiebereik 25 cm tot 90 cm

Visuele output Groen : normale huidtemperatuur

Geel*: huidtemperatuur waarschijnlijk hoger dan normaal gedetecteerd

Rood : abnormale huidtemperatuur gedetecteerd

Detectiegegevens Afstand, temperatuur

Detectiealgoritme Eigen adaptieve en gelokaliseerde AI-analyse

Interfaces Twee droge contacten**

Levering Voorzien  9v 1A

Case materiaal Geschilderd metaal (standaardmodel), roestvrij staal (wandmodel)

Opties Strip naar beneden voor wandintegratie**

Anderen Voor een optimale werking vereist het apparaat internetconnectiviteit en 
het verzamelen van temperatuur- en afstandsgegevens, waaruit geen 
persoonsgegevens kunnen worden afgeleid met volledige inachtneming 
van de AVG en andere privacy normen
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