ref. ASTPHT03
Câmara termográfica + BlackBody HT03 rápida e de alta
precisão para medição de temperatura corporal (medição
de febre) em tempo real no software access.track.
Esta câmara está preparada para controlar acessos
através da medição de temperatura corporal em qualquer
ambiente interior tais como:
Aeroportos, escolas, estações de camionagem, estações
ferroviárias, espaços comerciais, indústrias, escritórios,
comércios, supermercados, clínicas, hospitais, entre
muitos outros locais.
1 Câmara

+
1 Black body

+

38º

2 Tripés

Câmera termográfica HT03 / BlackBody

ref. ASTPHT03
O câmara termográfica HT03 (medição de febre), permite a medição automática da temperatura
corporal humana, sem qualquer contacto e com medição de alta precisão. Esta câmara de medição
de febre / temperatura corporal é instalada com Black Body que permite a calibração da temperatura
em tempo real e pode ser adaptada em grandes espaços, ou, em espaços mais confinados podendo
em tempo real fazer o rastreamento automático de várias pessoas e juntamente com software de
controlo access.track despoleta ações no terreno de acordo com o resultado da medição da febre.
Caraterísticas Técnicas
Alimentação

Protocolo de Video

Suporta ONVIF

Lente

Video analógico
Alarme

1 canal
1 cacal I/O
Até 18 cores
Preto/branco quente
>60 pessoas/minuto
0ºC ~ 60ºC
H.264/H.265

9~26V DC
9.7mm, FOV campo de visão 38.9°×28.7º, IFOV 1.7 mrad
Resolução
384×288 ou 640×512(opcional)
Detector de pitch 17μm ou 14μm (opcional)
Faixa espectral 8~14μm
Comunicação
Rede: RJ45 10M/100M/1000M; Serial RS-485 / RS-232 (opc.)
Detetor térmico VOx FPA não refrigerado
Protocolo de rede Ethernet/IP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP,
DHCP, UPnP, PPPOE
Software

access.track - módulo de acessos c/ medição de temperatura
dashboard de monitoramento em tempo real, com captura da
temperatura, notificações, alarmes, etc.
Precisão da Medição ± 0,5ºC 33ºC ~ 42ºC de temperatura ambiente, vai até
± 0,3 ºC com o Black Body.

Palete de Imagem
Polaridade de Imagem
Fluxo de medição
Faixa de medição
Video
Formato vídeo
Humidade
Temp. funcionamento

mp4, mov
5~95% não condensado
-10º C ~ + 50º C
Temp. de armazenamento -40º C ~ + 70º C
Certificados
CE, RoHS, FCC
Peso
Dimensões

<700gr
87×73×233mm

KIT

Inclui: 1 câmara + 1 black body + 2 tripés

Opcionais

Resolução 640×512; Detector de pitch 14μm; Lente 13 mm, FOV campo de visão 38.0°×30.8º, IFOV 1.077 mrad

37º
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