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https://www.youtube.com/watch%3Fv=5r2v_uTrKmo&feature=youtu.be


Do głównych objawów COVID-19 należą: 

gorączka > 37,3
Zmęczenie/fizyczne wyczerpanie
suchy kaszel

Trudno jest automatycznie wykryć objawy 
fizycznego wyczerpania. Podobnie w 
przypadku odróżnienia kaszlu mokrego od 
suchego.

CO INNEGO Z GORĄCZKĄ

Automatycznie, zdalnie i bezbłędnie – aby 
Twój biznes mógł funkcjonować́ bez 
zakłóceń w czasie COVID-19

SAFER
FASTER
SMARTER – TĘ MOŻEMY WYKRYĆ OD RAZU i OCRONIĆ

PRACOWNIKÓW



Do wykorzystania:
Ø przy wejściudo zakładu pracy,
Ø na bramkach,
Ø w miejscach o dużym przepływie osób

Proponowany system, skutecznie
ochroni wszystkich pozostałych

Rozwiązanie, która zapobiega
realnym problemom dzisiejszego świata

BŁYSKAWICZNIE I
NA DYSTANS

https://arinea.pl/zabezpieczenia-koronawirus/




Kamera bispektralna (termowizja + światło widzialne) DS-2TD2617B-6/PA jest
dedykowana do badania temperatury obiektów, np. ludzkiego ciała. Dzięki dużej
dokładności pomiaru (+/-0.5°C) kamera może być stosowana do wykrywania - w czasie
rzeczywistym - osób posiadających podwyższoną temperaturę ciała (znajdujących się w
stanie podgorączkowym).

Kamera posiada możliwość analizy do 3 osób na sekundę, co przekłada się na szybkość
reakcji odpowiednich służb na wykrycie chorych osób. Dzięki zdalnemu pomiarowi
minimalizowane jest również ryzyko zarażenia osoby przeprowadzającej ten pomiar.

Model DS-2TD2617B-6/PA przeznaczony jest do instalacji w przestrzeni publicznej, w
miejscach o dużym przepływie osób podróżujących, takich jak lotniska, porty, stacje
kolejowe czy przejścia graniczne.

Hikvision Thermal & Opccal Bi-spectrum Network Bullet Camera DS-2TD2617-6/PA(B)



Nowe kamery termograficzne Hikvision wykorzystują dwa pasma promieniowania -
spektrum widzialne oraz spektrum cieplne. Dodatkowo posiadają one
zintegrowane algorytmy detekcji twarzy, dzięki którym pomiar temperatury
realizowany jest tylko na określonych obiektach (twarz), a liczba fałszywych alarmów
zostaje zredukowana do minimum

Zaawansowana analityka obrazu w kamerze znacznie zwiększa wydajność pomiarów,
pozwalając mierzyć jednocześnie temperaturę u wielu osób (max. 30 osób w polu
pomiarowym)

hhps://youtu.be/O8UlJgMKGN0

Hikvision Thermal & Opccal Bi-spectrum Network Bullet Camera DS-2TD2617-6/PA(B)

https://youtu.be/O8UlJgMKGN0


Parametry techniczne

Termowizja
Przetwornik: Tlenek wanadu VOx, 
niechłodzony
Rozdzielczość: 160 × 120
Zasięg spektralny: 8μm~14μm
Interwał pixeli: 17μm
Obiektyw: 6.2 mm
Czułość termiczna: <40 mK
Sygnalizacja alarmu: dźwięk, światło
FOV: 25° × 18.7°
Maksymalny błąd pomiaru: ±0.5℃

Światło białe
Przetwornik: 1/2.7" CMOS, skanowanie 
progresywne
Rozdzielczość: 4Mpx @2688×1520
Czułość: 0.0089 Lux (kolor)
Obiektyw: 8 mm
FOV: 39.42°×22.14° (H × V)
Funkcje obrazu: 3D-DNR, TrueWDR
Oświetlacz podczerwieni: IR40m



Aby uzyskać najwyższą możliwą dokładność wyników pomiaru
temperatury, spełnione powinny być następujące warunki:
Ø kamera powinna pracować w środowisku o temperaturze od 10°C do

35°C
Ø obiektywu kamery nie należy kierować bezpośrednio na drzwi

wejściowe prowadzące na zewnątrz - ruch mas powietrza (przeciąg)
może wpłynąć na dokładność pomiaru

Ø w przypadku dużej różnicy temperatur (powyżej 15°C) między
miejscem pomiaru a przestrzenią z której wchodzą osoby których
temperaturę chcemy badać, osoby te powinny odczekać ~3
minuty przed dokonaniem pomiaru. W przypadku mniejszej różnicy
temperatur, czas ten ulega skróceniu - poniżej 5°C czas ten wynosi ~30
sekund

Ø kamera po uruchomieniu dostosowuje się do tła cieplnego otoczenia -
kalibracja trwa 25-30 min. Przez ten czas system nie powinien
dokonywać pomiarów

Co 10 min. kamera dokonuje auto-kalibracji (trwa to ok 4 – 6 sekund)
hOps://youtu.be/O8UlJgMKGN0

Warunki prawidłowego pomiaru

https://youtu.be/O8UlJgMKGN0


 
Jeśli zainteresowała Cię powyższa oferta proszę o kontakt pod numerem:
 
 
Piotr Bielecki
+48 519 060 050
bielecki@synergyteam.pl
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ATUTY OFEROWANEGO SYSTEMU:
Wysoka dokładność pomiaru
Niezawodność
Rzetelność
Realizacja w 7 dni od daty zamówienia!




