8BTSS

Θερμικό Σύστημα Απεικόνισης
Το Θερμικό Σύστημα Απεικόνισης 8BTSS είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα ανέπαφης θερμικής μέτρησης και απεικόνισης,
σχεδιασμένο ειδικά για ανίχνευση και μαζικό έλεγχο πολλαπλών ατόμων σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, με στόχο την
υποστήριξη αντιμετώπισης και διαχείρισης πανδημικών κρίσεων. Το σύστημα με βάση την τεχνολογία υψηλής ακρίβειας μέτρησης
της θερμοκρασίας που διαθέτει η θερμική κάμερα, είναι ικανό για την ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας σε πολλά άτομα,
καθώς και για την παροχή ακουστικού συναγερμού ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση και διαχείριση.

▌ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

▌ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το πλεονέκτημα της γρήγορης και αδιάληπτης (24x7) σάρωσης του 8ΒΤSS σε
μεγάλες ροές ατόμων το κάνει κατάλληλο για νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια,
σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς μετρό, μεγάλες επιχειρήσεις, εμπορικά
κέντρα και κτίρια γραφείων, κ.α.

▌ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Θερμική Κάμερα
Οπτική Κάμερα
• Ανάλυση (pixels) 384 x 288 / NETD ≤ 50mK
• Ανάλυση Full HD 1920x1080
• 13mm φακός
• 10mm εστιακό μήκος
• Ακρίβεια μετρήσεων ±0.3°C
• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας σώματος 30~45°C
Λειτουργίες
• Μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή, μείωση κινδύνου διασταυρούμενης λοίμωξης
• Ανίχνευση και παρακολούθηση πολλαπλών ατόμων σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
• Μέτρηση θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας με σφάλμα λιγότερο από ± 0.3 ℃
• Συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία όπως θερμογραφία με έξυπνο αλγόριθμο
μέτρησης θερμοκρασίας ανθρώπινου σώματος και ευφυή αναγνώριση προσώπου
• Αυτόματη παρακολούθηση και προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας
• 7 × 24 βαθμονόμηση θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο
• Ισχυρό λογισμικό με δυνατότητα ανάλυσης και ιχνηλάτισης ιστορικών αρχείων
• ∆υνατότητα διασύνδεσης με το Κέντρο Ελέγχου
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• Απόσταση μέτρησης 2~5 μέτρα
• Βέλτιστη - αποτελεσματική απόσταση 2~3 μέτρα
• Αυτόματη μέτρηση μόνο με το πρόσωπο
• Ταυτόχρονη μέτρηση ατόμων και αποθήκευση
• Εύκολος χειρισμός ανάκτησης δεδομένων
• Εύκολη παραμετροποίηση (Plug & Play)
• Εύκολη εγκατάσταση (τρίποδο)
• Εύκολη ανάπτυξη: Η σύνδεση του 8BTSS με φορητό ή
σταθερό υπολογιστή αποτελούν ένα σταθμό
μέτρησης θερμοκρασίας.
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Σύστημα διπλού αισθητήρα & πολλαπλής ταχείας
σάρωσης θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος

8BTSS - Θερμικό Σύστημα Απεικόνισης
▌ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*Μπορούν να αλλαχθούν χωρίς προειδοποίηση.

HD Οπτική Κάμερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
Τύπος αισθητήρα

Μη ψυχόμενος vox sensor

Ανάλυση

384 x 288

Εύρος μήκους κύματος

8 ~ 14μm

Έλεγχος

Χειροκίνητος/Αυτόματος

NETD (ευαισθησία)

≤50mK@25℃, F#1.0（≤40mK προαιρετικό）

Εστιακό μήκος φακού

13mm

∆ιάρκεια ζωής

Λειτουργία καταγραφής της κατάστασης του θερμικού πυρήνα

Ψηφιακή εστίαση

Υποστηρίζει ψηφιακή εστίαση και εικόνα μέσα στην εικόνα

Χρωματικός xάρτης

Υποστηρίζει White/Hot, Black/Hot και 16 είδη pseudo color

Θερμική Κάμερα

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
Τύπος αισθητήρα

1 / 2.8 inch CMOS Sensor

Ανάλυση

Full HD, 1920 x 1080

Εστιακό μήκος φακού

10 mm - Focus Mode χειροκίνητο

Ανάλυση (pixels)

2MP (2 εκατομμύρια εικονοστοιχεία)

∆ιακόπτης ημέρας/νυκτός

ICR αυτόματος διακόπτης

Ελάχιστός φωτισμός

Color: 0.005Lux και Black/White: 0.0005Lux@F1.5 shutter time: 1/30S

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Εύρος μέτρησης

30°C~45°C

Ακρίβεια μέτρησης

< +/-0.30C (με μέλαν σώμα)

Απόσταση ανίχνευσης

2~5m - βέλτιστο 2~3m

Αναγνώριση προσώπου

Έξυπνος αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου

ΓΕΝΙΚΑ
Τροφοδοσία

DC12V

Κατανάλωση

< 7.5W

∆ιαστάσεις

335mm*195mm*116mm (L*W*H)

Βάρος

3.5 kg

▌ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

▌ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Πρωτόκολλα επικοινωνίας: 1 RJ45 10M / 100M / 1000M adaptive
Ethernet port. Επεκτάσιμα RS-485 / RS422 / RS232, expandable alarm
output
• ∆ικτυακά πρωτόκολλα: HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, υποστηρίζει
ONVIF 28181
• Υποστηρίζει διαμόρφωση web
• Video Compression H.265/H.264/MJEPG
• Audio Compression G.711
• Θερμοκρασίες λειτουργίας -20° ～50°C - Υγρασία ≤95%
• Βαθμός προστασίας IP66, Προστασία απο Υπερτάσεις
PC
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