
Funkcja inteligentnego wkrywania temperatury twarzy w czasie rzeczywistym, która może jednocześnie rejestrować ponad 30 przechodniów
w efektywnej, dużej odległości.

Własne badania i rozwój produkowanych urządzeń

Badanie przesiewowe
na dużą skalę

Podstawowe cechy systemu
AI Sztuczna inteligencja

Urządzenie jest opracowane i produkowane z dużym obszarem obrazowania, dokładnym pomiarem temperatury i wyraźnymi
obrazami termowizyjnymi. Posiada w pełni autonomiczny detektor podczerwieni (z rozdzielczością 640 x 480 lub 384 x 288).

Statystyka ruchu

Platforma zarządzania z zainstalowanym, dedykowanym oprogramowaniem może automatycznie generować statystyki i raporty
z ruchu przechodniów w czasie rzeczywistym, według daty, godziny, temperatury osób itp. parametrów.

Inteligentny algorytm oparty na pomiarach temperatur

Do wyświetlania temperatury ciała w czasie rzeczywistym urządzenie korzytsta z konwersji
i trrybów pomiaru temperatury wewnętrznej (pod pachami) i temperatury powierzchni ciała

Obsługa interfejsu danych i zdalna transmisja wideo

Środowisko programistyczne SDK do obsługi interfejsu danych. W pełni sieciowy, bispektralny
obraz z pojedynczym strumieniem IP oraz zdalna transmisja wideo (protokoły ONVIF, RTSP)
z wyświetlaniem temperatury przechodniów w czasie rzeczywistym.

Seria DM60-W3
Termowizyjny system kontroli temperatury w podczerwieni

AI Sztuczna inteligencja Pomiar bez kontaktu,
daleki zasięg

Kalibracja do ciała czarnego
w czasie rzeczywistym



Typ detektora

Długość fali

Rozdzielczość

Czułość (NETD)

Niechłodzony mikrobolometr FPA w płaszczyźnie ogniskowej

8 ÷ 14 µm

384 x 288

≤ 60 mK

Parametr DM60-W3-S DM60-W3-S

640 x 480

Kąty widzenia (FOV)

Ogniskowa

20° x 17°

18 mm

34° x 26°

Zakres pomiaru temperatury

Dokładność pomiaru

Czas reakcji alarmu

Kod barwny

Kalibracja temparatury

Dystans pomiaru

Maksymalna liczba osób
przechodzących przed kamerą

Czas uzyskiwania pomiaru

+20°C ÷ +50°C

≤ 0,3°C

< 1 sekundy

11

Automatyczna korekta temperatury za pomocą wbudowanego i zewnętrznego ciała czarnego

3 ÷ 10 m

< 0,1 sekundy

10 osób

Tryby alarmów

Maksymalna ilosć alarmów

Algorytm sztucznej inteligencji

Wyzwalanie alarmów

Powierzchnia ciała / Całe ciało

≤ 30

Detekcja temperatury twarzy / Przechwytywanie i porównywanie twarzy

Wbudowane

Rozdzielczość

Rodzaj przetwornika

Funkcje

1920 x 1080 pikseli

2 Mega pikselowy CMOS

Rozszerzony zakres dynamiki WDR

Interfejs programistyczny

Zarządzanie WEB

Wspierane protokoły

Wsparcie dla SDK, Windows 32 i 64bitowy

IE: Microsoft Internet Explorer (wersja 9 ÷ 11) 

TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS

Temperatura pracy

Temperatura magazynowania

-0°C ÷ +40°C (wartość pomiaru jest najbardziej dokładna w zakresie od 16℃ +32℃）
-40°C ÷ +60°C

Napięcie zasilania

Pobór mocy

Interfejs sieciowy

Masa własna

Wymiary

Miejsce instalacji

DC 12 V

≤ 15 W

1 kanał Rj-45, Ethernet

< 1,5 kg

< 232 x 145 x 85 mm

Wewnątrz pomieszczeń

Zawartość zestawu
Kamera termowizyjna, ciało doskonale czarne, statyw (opcjonalnie),
komputer (opcjonalnie)

Detektor

Obiektyw

Funkcje

6 osób

Funkcje alarmu

Prztwornik CCD

Sieć Ethernet

Warunki środowiskowe

Parametry fizyczne

Specyfikacja techniczna DM60-W3

Parametry ciała
doskonale czarnego

Temperatura ustawiona fabrycznie

Rozdzielczość temperatury

Płaszczyzna promieniowania

Temperatura pracy

Zasilanie

Efektywna emisja

Masa własna

Pobór mocy

Stabilność temperaturowa

Wymiary

+37°C

0,1°C

Ø 70 mm

0°C ÷ +30°C

~110 ÷ 220 V, 50 ÷ 60 Hz

0,96

< 3,5 kg

60W

± (0,1°C ÷ 0,2°C) / 30 minut

155 x 133 x 137 mm
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