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Szanowni Czytelnicy,

z

wielką przyjemnością zapraszam do lektury wydania
specjalnego naszego dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo obiektów i biznesu” poświęconego w całości
urządzeniom do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.  
Prezentowane publikacje zgodnie z polityką naszego tytułu
powstały w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie rynku
w tym tak trudnym okresie pandemii COVID-19. Powolne
znoszenie ograniczeń i przywracanie normalnej działalności firm
oraz obiektów użyteczności publicznej powoduje poszukiwanie
przez przedsiębiorców nowych niestosowanych dotychczas
rozwiązań technicznych. Szczególnie dotyczy to nowoczesnych
urządzeń, które pozwolą na spełnienie rygorów ochronnych oraz
zminimalizują obecne zagrożenia dla pracowników i klientów.
Jednym z takich poszukiwanych rozwiązań poza urządzeniami
do dezynfekcji są kamery oraz systemy do zdalnego pomiaru
temperatury ciała. Ich zastosowanie zdaniem wielu specjalistów
pomoże w znacznym stopniu spełnić jeden z wymogów
działalności niektórych miejsc i obiektów oraz ograniczy wejście
osób z podwyższoną temperaturą ciała mogącą świadczyć
o objawach zakażenia COVID-19. W prezentowanym numerze
przedstawiamy dwa artykuły techniczne wyjaśniające, co trzeba
wiedzieć o pomiarze zdalnym temperatury ciała przy użyciu
kamery termowizyjnej. W jednym czytelnicy znajdą odpowiedzi
na pytania: co mierzy kamera termowizyjna, jakie parametry
są najważniejsze, jak mierzyć temperaturę ciała człowieka,
aby stwierdzić stan gorączkowy, jak ustawić osobę do pomiaru
temperatury oraz jakie normy podają wymagania co do
sprzętu pomiarowego stosowanego w badaniach medycznych
oraz miejsca przesiewowego badania podwyższonej temperatury człowieka. W drugim tekście autor napisał kilka
słów o oferowanych na rynku systemach kontroli dostępu
wyposażonych w pomiar temperatury wielu osób jednocześnie,
w miejscach, gdzie można takie systemy zastosować, rodzaju
oferowanych kamer, wielu zaawansowanych funkcjach i ich
dodatkowemu wyposażeniu umożliwiającemu szerokie zastosowanie. Ponadto w numerze czytelnicy znajdą prezentacje
oferowanych na rynku produktów technicznych do pomiaru
temperatury ciała takich firm jak CBC (Poland) sp. z o.o.,
Janex International Sp. z o.o., Linc Polska Sp. z o.o., SONEL S.A.,
Testo Sp. z o.o.
Wspólnie z zespołem redakcyjnym gorąco zachęcam do zapoznania się z przedstawioną tematyką artykułów technicznych
oraz prezentacjami firm. Mam nadzieję, że przedstawione treści
przybliżą dość skomplikowane aspekty działania termowizji wykorzystywanej do zdalnego pomiaru ciała oraz pomogą w wyborze najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań technicznych
uwzględniających państwa potrzeby. Życzę owocnej i przyjemnej lektury.
Robert Mościcki
Redaktor Naczelny
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Bezpieczeństwo – Termowizja
a pomiar temperatury ciała
Wszystko co trzeba wiedzieć o pomiarze
temperatury ciała przy użyciu kamer
termowizyjnych
Co mierzy kamera termowizyjna?
Kamera termowizyjna jest urządzeniem, które mierzy
intensywność promieniowania w podczerwieni.
Nie każda kamera termowizyjna mierzy temperaturę.
Wyróżniamy kamery termowizyjne, które służą do obserwacji
w podczerwieni, np. posesji lub granic państwa. Natomiast
kamery pomiarowe posiadają kalibrację i oprogramowanie
wewnętrzne, które na podstawie wprowadzonych parametrów
obiektu obliczają temperaturę radiacyjną powierzchni, na którą
patrzy kamera.
Jeżeli kamera termowizyjna zostanie poddana procesowi
kalibracji radiometrycznej, nadane zostaną jej cechy
metrologiczne. Wtedy stanie się ona kamerą termograficzną.
Proces kalibracji polega na wystawieniu kamery na
promieniowanie emitowane z wzorców o różnych wartościach
temperatury promiennej. W ten sposób tworzona jest
charakterystyka danego systemu. Kalibracja zapisywana jest
w pamięci kamery w postaci cyfrowej i my jako użytkownicy nie
musimy zajmować się ręcznym przeliczaniem każdego odczytu.   
Parametry obiektu są to wartości, które musimy wprowadzić
do menu kamery, aby algorytmy kompensacji: emisyjności,
odbicia oraz transmisji atmosfery mogły obliczyć rzeczywistą
temperaturę. Zależnie od producenta sprzętu nazwy
parametrów kompensacyjnych mogą się nieco różnić nazwą,
ale ich sens fizyczny pozostaje bez zmian. Dostępne obecnie
kamery termowizyjne posiadają następujące parametry
obiektu: Emisyjność, Temperatura odbita, Odległość,
Wilgotność względna powietrza, Temperatura atmosfery.
Każdy z tych parametrów musi zostać odpowiednio ustawiony
w danych warunkach, aby otrzymać rzeczywistą temperaturę
powierzchni. Więcej informacji o tym jak wyznaczyć każdy
z tych parametrów, można uzyskać w instrukcji obsługi kamery
lub na szkoleniach dla profesjonalnych termografistów.

Emisyjność jest parametrem, który mówi o tym, jak dobrze
dana powierzchnia emituje promieniowanie w podczerwieni
w odniesieniu do ciała doskonale czarnego, przy tej samej
długości fali. Niektóre materiały mają wysoką emisyjność np.
PCV, guma, a także ludzka skóra. Dla suchej skóry emisyjność
monochromatyczna przy długości fali 8-14µm wynosi 0,98.
Jeżeli na powierzchni skóry pojawi się tłuszcz i inne
zabrudzenia emisyjność może spaść do 0,96.   
Dla niskich wartości emisyjności czyli poniżej 0,5 właściwy
odczyt temperatury powierzchni będzie determinowany
przez odpowiednio wyznaczoną temperaturę odbitą. Niestety
temperatura odbita zmienia się wraz z kątem obserwacji, więc
nie można jej zmierzyć przy użyciu np. dokładnego termometru.
Procedura wyznaczania temperatury odbitej szczegółowo jest
ćwiczona na prowadzonych przeze mnie kursach.
Biorąc pod uwagę powyższe pomiar temperatury ciała
człowieka nie jest trudny z uwagi na znakomitą emisyjność
badanej powierzchni. Współczynnik emisyjności
monochromatycznej skóry człowieka wynosi 0,98, co
oznacza, że współczynnik odbicia wynosi 0,02 czyli kamera
termograficzna weźmie do wyliczenia właściwej temperatury,
parametr: temperatura odbita z wagą 0,02. Zakładając, że
odległość od badanej osoby będzie rzędu 1-2 m, a wilgotność
względna powietrza będzie w granicach 40-50%, to również
tłumienie atmosferyczne będzie znikome. Co za tym idzie,
pomiar będzie wykonany z dużą precyzją w granicach
dokładności jakie daje nam posiadana kamera termograficzna.
Najczęściej dokładność pomiarowa kamer termowizyjnych
długofalowych wynosi +/-2 oC, czyli mierząc temperaturę
człowieka będziemy się spodziewać wyniku granicach
34,6 do 38,6oC.

Jakie parametry są najważniejsze?
Obraz przedstawia widok typowego menu w którym należy
wprowadzić kolejne parametry powierzchni, aby uzyskać
właściwy pomiar temperatury.
Skąd wziąć te parametry ? To najczęstsze pytanie osób
posiadających kamery termowizyjne.
Przy pomiarze kamerą termowizyjną najważniejsze są dwa
parametry: temperatura odbita i emisyjność.  
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Pot pojawiąjący na ciele podczas wysiłku lub wysokiej
temperatury otoczenia będzie wpływał na obniżenie
powierzchniowej temperatury skóry.   

Na ciele człowieka jest kilka punktów, które bardzo dobrze
odwzorowują temperaturę wewnętrzną ciała.
1) Kąciki oczu, tzw. BTT ( Brain Temperature Tunnel)
2) Wnętrze ucha

Dłonie dwóch osób
Sp1 31,8 °C
Sp2 35,0 °C

Przykład termogramu powyżej pokazuje jednak ciekawostkę
anatomiczną. 31,8oC i 35 oC, może zastanawiasz się jak to
możliwe? Otóż znana wszystkim wartość 36,6 oC to temperatura
wewnętrzna ciała człowieka. Na powierzchni skóry, na
kończynach czy tułowiu kamera termowizyjna wskaże nam
inne wartości. Wynika to z tego, że ukrwienie i metabolizm
powodują zmianę temperatury powierzchni skóry na różnych
częściach ciała.

Zatem jak mierzyć temperaturę ciała człowieka,
aby stwierdzić stan gorączkowy?
Badania naukowe potwierdzają, że aby poprawnie mierzyć
temperaturę wewnętrzną ciała człowieka, należy spełnić kilka
warunków.
Tuż przed badaniem osoba nie powinna wykonywać
forsujących ćwiczeń. Pacjent powinien przez kilka minut
przebywać w pomieszczeniu, w którym temperatura jest
stabilna ok 20oC. Czas stabilizacji termicznej zajmuje
ok. 10–20 minut, zależnie od budowy ciała. Jeżeli badanie
temperatury ma być wykonane na całym ciele, to proces
stabilizacji termicznej powinien być wykonany bez odzienia
wierzchniego, które poprzez ucisk i izolację termiczną
powoduje zaburzenia pola temperatury na ciele człowieka.

Twarz pokryta potem

4

Zalecane ustawienie osoby do kontroli temperatury

Już opublikowana w 2009 roku norma ISO 13154 zalecała
pomiar temperatury w kącikach oczu jako sposób na
przesiewowe badanie podwyższonej temperatury ciała
człowieka.
Natomiast norma IEC 80601-2-59:2017 podaje wymagania co do
sprzętu pomiarowego stosowanego w badaniach medycznych.
Temperatura wewnętrzna ciała ludzkiego dużo mówi o stanie
zdrowia. Literatura medyczna podaje, że temperatura
wewnętrzna zdrowego człowieka mieści się w granicach
36–37oC.  
Zakładając użycie kamery termowizyjnej lub pirometru do jej
pomiaru należy zastanowić się jaką dokładność pomiarową
możemy uzyskać. Biorąc pod uwagę potrzebę szybkiego
sprawdzenia osób na wejściu do biura lub samolotu, należy
zapewnić odpowiednią rozdzielczość przestrzenną obrazu.
Obszar kącików oczu lub wnętrze ucha można otoczyć
okręgiem o średnicy ok 10 mm. Jeżeli odległość kamery do
badanej osoby wyniesie 2-3 m oznacza to, że rozdzielczość
detektora kamery termowizyjnej i ogniskowa obiektywu muszą
zapewnić IFOV poniżej 3mrad lub dla pirometrów D:S musi być
lepsze niż 300:1.

Rysunek. FOV – pole widzenia, IFOV – minimalny punkt pomiarowy
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Zestawienie obrazów z kamery o małej rozdzielczości 80x60 pikseli oraz wysokiej rozdzielczości 1024x768 pikseli.

Wiele kamer termowizyjnych stosowanych w ochronie
obiektów, posiadających detektory 120 × 160 lub
240 × 180 pikseli z obiektywem 44.80o (f=6,6mm), nie spełnia
tego warunku. Wyposażone są one w szerokokątne obiektywy,
dla których IFOV wynosi 3.43 mrad.
Minimalnym rozwiązaniem do przesiewowego wykrywania
gorączki będzie zatem kamera termograficzna z detektorem
co najmniej 320 × 240 pikseli i obiektywem o kącie widzenia
poniżej 45o (f=6mm). Dla takiego systemu termowizyjnego
IFOV = 2,58 mrad.
Kolejnym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest
dryft temperaturowy detektorów podczerwieni. W czasie pracy
sensor absorbuje promieniowanie, co powoduje
wahania temperatury wewnętrznej układu pomiarowego.
Aby zminimalizować błędy odczytu, zawsze stosuje się
wewnętrzne czujniki temperatury i elektroniczną stabilizację
termiczną kamery termowizyjnej. Pozwala to uzyskać
dokładność pomiarową rzędu +/-1oC. Dodatkową poprawę
dokładności pomiaru temperatury uzyskuje się poprzez
zewnętrzny wzorzec promieniowania (black body), który daje
stabilną referencję temperatury promiennej. Dzięki temu
algorytm kamery może kompensować dryft sensora.
Przy pomiarach temperatury ciała taki wzorzec promieniowania
najczęściej nastawiany jest na wartość 40oC i umieszczany
w polu widzenia kamery. Odległość od kamery termograficznej
dobierana jest tak, aby powierzchnię wzorca obejmowało
co najmniej 400 pikseli. Techniczne modele ciał doskonale
czarnych o wysokiej stabilności wykonywane są na modułach
Peltiera. Stabilność temperatury powierzchni promiennika
sięga +/-0,1oC. Dzięki połączeniu kamery termowizyjnej i wzorca
promieniowania umieszczonego w polu widzenia, udaje się
uzyskać wysoką dokładność pomiaru temperatury +/-0,3oC.

Podsumowanie
Pomiar podwyższonej temperatury ciała z wykorzystaniem
nowoczesnych kamer termograficznych wydaje się stosunkowo
łatwy. Jednak zagłębiając się w kwestie metrologiczne oraz
źródła błędów pomiarowych należy podejść do kwestii
diagnostyki gorączki bardzo poważnie. Budując system

przesiewowej kontroli temperatury należy wziąć pod uwagę
zalecenia normy IEC 80601-2-59 oraz ISO 13154. Zapewnić
odpowiedni wydzielony korytarz, gdzie osoby przechodzące
zwolnią kroku, ustabilizują oddech, na sekundę spojrzą
prostopadle w obiektyw kamery. W razie dużych różnic
temperatury na zewnątrz budynku zalecane byłoby spowolnić
ruch osób na tyle, aby kilka minut przed badaniem temperatury
przebywały one w temperaturze pomieszczenia, w którym
dokonywany jest pomiar. Zdecydowanie należy wyeliminować
mocne nadmuchy powietrza, ponieważ konwekcyjne
schładzanie lub nagrzewanie przechodzących osób, będzie
negatywnie wpływać na wiarygodność pomiaru.
Stosowanie kamer termograficznych o rozdzielczości mniejszej
niż 320x240 pikseli, jest jak wykonywanie fotograficznej
sesji ślubnej przy użyciu Noki 6230. Co najważniejsze, słaba
rozdzielczość obrazu termowizyjnego ma ogromy wpływ
na jakość pomiaru. Musimy pamiętać, że jeżeli detektor
podczerwieni czegoś nie „widzi” to nie może tego zmierzyć
i nie pomogą tu sztuczki z łączeniem obrazów widzialnego
i termowizyjnego.
Równie ważną sprawą jest okresowa kalibracja systemów
pomiarowych. Detektor termowizyjny oraz elementy optyki się
starzeją i zmienia się ich charakterystyka.  Pamiętajmy zatem,
że kalibracja kamery termowizyjnej podobnie jak regulację
wiązań w nartach warto wykonać co roku.
Literatura:
Ring, E.F.J. & Jung, Anna & Kalicki, Bolasław & Zuber, Janusz & Vardasca, Ricardo & Rusteka,
Alina. (2015). New standards for fever screening with thermal imaging systems. 10.1088/9780-7503-1143-4ch5.Consistency of Brain Temperature Tunnel Measurements in Different
Environmental Temperature  *  Marc M. Abreu, M.D., Ala S. Haddadin, M.D., Marcos Hott,
Ph.D., Airdem Assis, Ph.D., David G. Silverman, M.D. Anesth., Yale Univ. Sch. Med., New Haven,
Connecticut; Brazilian Ministry Agriculture, Juiz de Fora, MG, Brazil

Mgr inż. Dariusz Knapek

od 2005 roku zajmuje się termografią podczerwieni kiedy to zaprojektował
i wdrożył pierwszy w Polsce system wykrywania żużlu w ciekłej stali na bazie
termowizji. Jako jeden z nielicznych w Polsce specjalistów w termowizji posiada
certyfikację ISO 18436 Infrared Training Center na poziomie III. W 2007 roku
stworzył najpopularniejszy kurs „Termowizja - Wszystko co musisz wiedzieć zanim
ruszysz do pracy”. Od 2014 roku posiada licencję instruktora w zakresie termografii
w podczerwieni Infrared Training Center. Ciągle rozwija swoje doświadczenie
w zakresie wykorzystania kamer termowizyjnych w badaniach przemysłowych
a także w termografii aktywnej.
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Bezkontaktowe systemy do pomiaru
temperatury ciała
Dzięki oferowanym na rynku systemom
kontroli dostępu zyskuje się nie tylko szybki
ale co najważniejsze bezpieczny pomiar
temperatury wielu osób jednocześnie. Stąd też
takie rozwiązania szczególnie sprawdzą się
w miejscach, które są mocno zatłoczone.
Podwyższona temperatura ciała informuje o tym, że organizm
zaczyna bronić się przed czynnikami zakaźnymi w postaci
wirusów, pasożytów, bakterii itp. Stąd też w czasie pandemii
pomiar temperatury jest bardzo ważny przed wejściem do
obiektów takich jak chociażby zakłady pracy, biurowce czy
obiekty użyteczności publicznej.
Pole zatem do popisu dla różnego typu systemów
pozwalających na bezkontaktowy pomiar temperatury.
Dzięki nim można szybko zyskać informację o podwyższonej
temperaturze po to aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się
6

zagrożeń. Jak wiadomo separacja osób zagrożonych jest bardzo
ważna dla zachowania ciągłości pracy obiektów.
Do wyboru są różne warianty zestawów pomiarowych. Może
to być kamera kopułkowa lub  tubowa wyposażona w funkcję
wykrywania, która redukuje fałszywe alarmy spowodowane
przez inne źródła ciepła. W innym wariancie dodatkowo
zastosowanie znajduje specjalny kalibrator w celu zwiększenia
dokładności od ±0,5°C do ±0,3°C. Warto również zwrócić
uwagę na podręczne kamery wyposażone w Wi-Fi. Dzięki
modułowi Wi-Fi urządzenie można podłączyć do komputera lub
smartfona. Ważny jest również wbudowany głośnik do alarmu
dźwiękowego.
Na uwagę zasługuje niewielki margines błędu pomiarowego,
co pozwala na określenie temperatury z dużą dokładnością.
Jest to szczególnie istotne w miejscach bardzo zatłoczonych.
Z kolei inteligentne algorytmy pozwalają wykryć twarz nawet
w maseczce. Założenie jest przy tym takie, że badana osoba
stoi przed systemem w odległości do 3 m. Zebrane rekordy
zapisywane są w bazie łącznie ze zdjęciem osoby badanej.
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Zalety i parametry
Jako zalety bezkontaktowych systemów pomiaru temperatury
należy wymienić szybkość pomiaru. Ponadto wyniki
są podawane w czasie rzeczywistym stąd też podjęcie
odpowiednich działań może być natychmiastowe. Wbudowany
alarm załącza się wraz z przekroczeniem zaprogramowanej
wartości temperatury. Przydatnym rozwiązaniem jest
wizualizacja temperatury ciała. Do obsługi urządzenia
i zarządzania danymi służy specjalistyczne oprogramowanie.
Przynajmniej kilka parametrów określa systemy
bezkontaktowego pomiaru temperatury. Przede
wszystkim ważny jest przetwornik (np. 1/2.8” 2M CMOS),
rozdzielczość (np. 1920(H)x1080(V), jakość obrazu
(np. (1080P (default)/720P@25fps), a także kompresja
(np. H.265/H.264/MJPEG), funkcje, filtry oraz obiektyw
(np. 4mm kąt widzenia 84°). Ponadto zwraca się uwagę na
gniazdo pamięci (np. MicroSD), zasięg reflektora, zasilanie
oraz stopień ochrony (np. IP 67).
Z kolei pracujące w systemach rejestratory cechują
parametry takie jak chociażby ilość obsługiwanych kamer,
sposób  kodowania audio, wyjście wideo (2x HDMI, 2x VGA),
rozdzielczość, podział obrazu, a także kompresja wideo,
rozdzielczość nagrywania oraz bit rate. Ważne są również
parametry sieciowe takie jak interfejs (np. 4x RJ-45 port
(10/100/1000Mbps), funkcja PoE czy interfejsy sieciowe
(np. HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm
Server, IP Search, P2P).

Kamery termowizyjne
Odpowiednio zaprojektowane kamery termowizyjne pozwalają
zlokalizować w tłumie osoby z gorączką, która może być
spowodowana np. zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym.
Urządzenia tego typu bardzo często są stosowane na potrzeby
monitorowania sanitarno-epidemiologicznego zarówno

grup jak i pojedynczych osób. Ważne jest również szerokie
spektrum zastosowania w medycynie. W szczególności chodzi
o wykrywanie gorączki, nowotworów złośliwych piersi, skóry,
węzłów chłonnych, twarzoczaszki i ich nawrotów, zapaleń
i nowotworów przydatków (jajnik i jajowód), zapaleń ucha,
gardła i nosa, a także chorób stawów i kręgosłupa o charakterze
zapalnym, chorób naczyń i nerwów kończyn oraz zaburzeń
czynności i schorzeń tarczycy. Kamery termowizyjne pozwalają
również na wykrywanie chorób zapalnych i czynnościowych
nerek, a także układu pokarmowego i wątroby oraz stanów
zapalnych i chorób u zwierząt.
Kamery na potrzeby pomiaru montuje się na statywie
w pomieszczeniach zamkniętych o stabilnych warunkach
temperaturowych. Ważne jest przy tym osłonięcie od wpływu
silnych źródeł promieniowania podczerwonego. Kamery
zazwyczaj umieszcza się przy wejściach.

Systemy kontroli dostępu z wykrywaniem twarzy
i pomiarem temperatury
Przydatnym rozwiązaniem są systemy kontroli dostępu
z wykrywaniem twarzy i pomiarem temperatury, co pozwala
na udzielenie dostępu do określonego obiektu osobom
uprawnionym. Chodzi tutaj przede wszystkim o obiekty takie
jak chociażby szkoły, hotele, biurowce, siedziby firm czy obiekty
użyteczności publicznej. Na uwagę zasługują odpowiednio
skonfigurowane algorytmy dzięki którym rozpoznawane
są twarze, również częściowo zasłonięte. W efekcie ich
pozytywnej identyfikacji udzielany jest dostęp do obiektu czy
wybranych pomieszczeń. Istotną rolę odgrywa bezdotykowy
miernik temperatury ciała, który ogranicza dostęp osobom
z podwyższoną temperaturą.
Warto wspomnieć o głosowym przypominaniu przez system
o konieczności zasłonięcia ust i nosa. Stąd też w przypadku
gdy rozpoznawana osoba wchodząca do pomieszczenia nie
ma zasłoniętej twarzy system przypomni o tej konieczności.
W urządzeniach tego typu zazwyczaj zastosowanie znajduje
wyjście przekaźnikowe, które pozwala bezpośrednio podpiąć
np. elektrozaczep lub inne urządzenie sterujące bramką, furtką,
drzwiami itp. Należy podkreślić, że cała konfiguracja urządzenia
oraz rejestracja osób uprawnionych lub osób z zakazem wstępu
jest przeprowadzana z poziomu dowolnego komputera za
pomocą przeglądarki internetowej. Komputer zazwyczaj jest
podłączany do panelu poprzez gniazdo RJ 45 tylko na potrzeby
konfiguracji, po której czytnik działa samodzielnie.

Podsumowanie
Nowoczesne systemy przeznaczone do bezkontaktowego
pomiaru temperatury cechuje wiele zaawansowanych funkcji.
Chodzi tutaj chociażby o funkcję w zakresie inteligentnej
detekcji twarzy po to aby zredukować fałszywe alarmy,
które pochodzą z obiektów otoczenia i ułatwiają lokalizację
kamer i kadrowania. Ważny jest również wbudowany alarm
informujący o podwyższonej temperaturze.

Damian Żabicki

Dziennikarz, analityk specjalizujący się
w tematyce technicznej i przemysłowej
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Smart Terminal GANZ w walce z wirusem
Najnowsza technologia w walce z wirusem.
Pomiar temperatury, sprawdzanie maseczki.

Skuteczne i natychmiastowe wykrywanie braku maseczki
na twarzy
 Natychmiastowa reakcja po wykryciu podwyższonej
temperatury (wysterowanie innego systemu,
np. sygnalizacja, kontrola dostępu, itp.)
 Identyfikacja osób z obsługą bazy danych o pojemności
do 30 000 twarzy
 Czas identyfikacji twarzy (200ms) oraz pomiaru temperatury
(maks. 2 sek.) zapewnia szybkie przemieszczanie się osób
przez punkt kontrolny.
 Współpraca terminali z centralną bazą danych lub też praca
autonomiczna jako niezależny system do przesiewowego
skanowania osób.
 Możliwość integracji Smart Terminala z innymi
urządzeniami oraz systemami wykonawczymi (np. bramki,
drzwi, kontrola dostępu).
Terminal może być mocowany w różnych wariantach.
W komplecie z urządzeniem jest gotowy wysięgnik pozwalający
na zamocowanie terminala do powierzchni np. blatu, bramki,
innego elementu stałego.


Smart Terminal to ultra-precyzyjny system AI
(Artificial Intelligence) do pomiaru temperatury ciała,
gwarantujący wysoką wydajność i niezawodność.
Wykorzystując technologię termowizyjną oraz sztuczną
inteligencję w analityce wideo, urządzenie zapewnia szybką
detekcję twarzy, wysoką dokładność pomiaru oraz precyzyjną
identyfikację osoby poprzez porównanie twarzy 1 : N.
Po zidentyfikowaniu osoby wynik pomiaru temperatury
może (ale nie musi) być zapisany w bazie danych na potrzeby
późniejszej analizy.
System można stosować m.in. do przejść dla personelu w celu
umożliwienia szybkiego przemieszczania się z jednoczesną
weryfikacją temperatury ciała, maksymalizując skuteczność
zapobiegania eskalacji wirusa. Dzięki połączeniu sieciowemu
poprzez Ethernet i obsłudze HTTP można zintegrować
inteligentny terminal z systemami kontroli dostępu. Wyjście
bezpotencjałowe NO/NC dostępne w terminalu daje dodatkowe
możliwości integracji w zasadzie z dowolnym urządzeniem czy
też systemem (np. sygnalizator świetlny, dźwiękowy, blokada
bramki/drzwi itp.). Wkrótce będzie dodana również obsługa
protokołu Wiegand 26/34/66.

Zalety Inteligentnego Terminala
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Jednoczesne skanowanie twarzy oraz pomiar temperatury
ciała
Wysoka wydajność bez potrzeby angażowania innej osoby
do wykonywania pomiaru

WYDANIE SPECJALNE

System GANZ Thermometer

Bezkontaktowy System Pomiaru Temperatury składa się
z kamery bispektralnej i wykorzystuje syntezę analityki wizyjnej
oraz termowizji. Każda osoba pojawiająca się w polu widzenia
kamery jest precyzyjnie wykryta i śledzona jako cel do pomiaru
temperatury. Następnie moduł termowizyjny dokonuje
precyzyjnego pomiaru temperatury zidentyfikowanego celu
w obszarze czoła skanowanej osoby.

Zalety Systemu GANZ Thermometer:




Szybkość i wydajność. System może wykonać pomiar
temperatury ciała do 45 osób w ciągu jednej sekundy.
Czas pojedynczego pomiaru wynosi zaledwie 30 ms.
Bezdotykowy zdalny pomiar temperatury z odległości
od 3 do 5 metrów od detektora. Szerokość strefy
pomiarowej wynosi około 3 metrów.

CBC (Poland) Sp. z o.o.
ul. Anny German 15
01–794 Warszawa
POLAND

+48 22 633 90 90





Dokładność i precyzja pomiaru temperatury. Dzięki
wzorcowi temperatury będącemu częścią systemu,
maksymalny błąd pomiaru nie przekracza +/- 0.3°C.
Automatyczne i natychmiastowe alarmowanie przy
wykryciu podwyższonej temperatury u skanowanej
osoby (komunikat na ekranie, powiadomienie wysłane
na aplikację mobilną, wysterowanie innych systemów
poprzez wyjścia NO/NC w detektorze, np. blokada drzwi,
bramki, sygnalizator dźwiękowy, itp.)

System GANZ Thermometer jest optymalnym rozwiązaniem
do miejsc o dużym nasileniu ruchu osobowego (m.in. dworce,
porty lotnicze, budynki biurowe, zakłady pracy, itp.)

www.cbcpoland.pl
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SEEK SCAN – tani i skuteczny system
automatycznego pomiaru temperatury
SEEK SCAN to tani i skuteczny system obrazowania termicznego
zaprojektowany do szybkiego, automatycznego pomiaru
temperatury ciała, zalecanego podczas obowiązujących
procedur zachowania dystansu społecznego. Z dokładnością
± 0,3 °C, SEEK SCAN ma wydajność jak termometr na
podczerwień, ale zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości
pomiędzy osobą badaną a badającą oraz płynność pomiarów.
W ciągu kilku sekund automatycznie skanuje twarz, wyświetla
temperaturę i alarmuje, gdy zidentyfikuje osobę z podwyższoną
ciepłotą ciała.

PROSTA INSTALACJA

Twarz badanej osoby zostaje oznaczona w kadrze, w tle widać moduł
temperatury odniesienia. Obok rzeczywistego zdjęcia pojawia
się obraz termalny osoby z oznaczeniem punktu pomiaru oraz
wartościami temperatur: zmierzonej i odniesienia. Ta faza pomiaru
oznaczona jest niebieską ramką.

Wartość graniczna temperatury uznanej jako prawidłowa ustawiana
jest manualnie podczas konfiguracji oprogramowania. Jeżeli
zmierzona temperatura znajduje się poniżej temperatury granicznej
(jest w normie), system informuje o tym za pomocą zielonej ramki.

System SEEK SCAN został zaprojektowany przez amerykańską
firmę Seek Thermal, która od 40 lat zajmuje się konstruowaniem
rozwiązań z dziedziny termowizji dla sektora bezpieczeństwa
publicznego i jest jednym z największych dostawców kamer na
świecie. Stanowi przenośne stanowisko pomiarowe, które w kilka
minut, bez specjalnego sprzętu i szkoleń, można rozstawić
w dowolnym miejscu. W skład systemu wchodzi moduł kamery
termowizyjnej i wideo oraz moduł źródła stałej temperatury
(temperatury odniesienia). Podczas instalacji moduły należy
umieścić na statywach naprzeciwko siebie, w odległości 1,5 m.
Źródło stałej temperatury należy podłączyć do gniazdka
sieciowego (lub innego źródła zasilania 5V) a moduł kamery
do komputera PC.

WYSOKA DOKŁADNOŚC POMIARÓW
Pomiaru temperatury dokonują jednocześnie dwie kamery
wysokiej rozdzielczości: termowizyjna i światła widzialnego.
Kamera termowizyjna to precyzyjny mikrobolometr na bazie
tlenku wanadu o dużej czułości, wysokiej rozdzielczości
(206 x 156) i częstotliwości odświeżania do 9 Hz. Kamera wideo
o rozdzielczości aż 1280 x 1024 umożliwia szybką detekcję
obrazu i łatwą lokalizację twarzy w kadrze. Aby uzyskać
wysoką dokładność pomiaru (± 0,3oC), w systemie
SEEK SCAN wykorzystano nowatorskie, opatentowane
rozwiązanie – zewnętrzne źródło temperatury ze stałą
temperaturą odniesienia. Zastosowanie źródła stałej
temperatury umożliwia dodatkowo zmianę ustawień
współczynnika konwersji temperatury, co pozwala uwzględnić
w pomiarach indywidualne warunki środowiskowe.
10
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TANIE ROZWIĄZANIE DO MONITOROWANIA
TEMPERATURY W MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury ciała, czyli
przekroczenia ustawionej temperatury granicznej, system
automatycznie uruchamia oznaczenie ostrzegawcze: ramka zdjęcia
oraz wskazanie punktu pomiaru zmienia kolor na czerwony.

NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ
SEEK SCAN to jedno z narzędzi w walce z rozprzestrzenianiem
się wirusa. Jesteśmy przygotowani, aby dostarczyć je i
zainstalować w ciągu jednej doby. Dbamy, aby urządzenie
znajdowało się na stanie magazynowym w Polsce, dzięki temu,
zamówienia realizujemy na bieżąco.

Dystrybutor:
Fire-Max Sp. z o.o.
– wyłączny dostawca na rynek europejski produktów
amerykańskiej firmy Seek Thermal, takich jak:
SEEK SCAN, SEEK SHOT PRO, SEEK FIREPRO,
SEEK SHIELDPRO.

SEEK SCAN to nowoczesny, skuteczny system automatycznego
monitorowanie temperatury, rekomendowany do miejsc
z natężonym ruchem ludzi, szczególnie narażonych na ryzyko
kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zarażoną
COVID-19. To doskonałe rozwiązanie do miejsc użyteczności
publicznej, a przy tym dużo tańsze od innych, podobnych
rozwiązań dostępnych na rynku.
SEEK SCAN sprawdza się w obiektach typu:
 szpitale i ośrodki opieki zdrowotnej,
 centra handlowe i usługowe,
 restauracje,
 dworce i lotniska,
 biurowce i zakłady pracy,
 zakłady przemysłowe,
 urzędy.
W Polsce, m.in. monitoruje temperaturę w OrtopedycznoRehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Cena: 9.900 zł netto, dobre warunki dla Instalatorów
Dostępność: w ciągu 24 h

+48 22 578 84 00
biuro@firemax.pl

www.firemax.pl
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Termowizyjny pomiar temperatury
Dostosowany do każdego budżetu

COVID-19 na niespotykaną dotąd skalę zmienił zachowania
ludzi i wpłynął na podejmowanie bezprecedensowych decyzji
przez rządy na całym świecie. W jaki sposób w czasach
pandemii i po niej systemy bezpieczeństwa mogą przyczynić się
do ochrony zdrowia na całym świecie?
Wiodący producenci błyskawicznie zaproponowali sprawdzone
rozwiązania z rynku azjatyckiego, na które Europa patrzyła
z dystansem, a które obecnie są obiektem pożądania. Główną
linią obrony są systemy do szybkiego i bezdotykowego
wykrywania osób z podwyższoną temperaturą, nawet kilku
osób jednocześnie. Zastosowanie takich rozwiązań w centrach
handlowych, na lotniskach, hotelach, uczelniach, obiektach
sportowych czy w biurowcach pozwoli na bezpieczniejsze
funkcjonowanie społeczeństwa.  Systemy przed wdrożeniem
na polski rynek zostały gruntownie przetestowane przez
specjalistów technicznych Janex International. Wpisuje się to
w motto #JanexSprawdza, którego efekty są dostępne na blogu
firmowym Janex International. Testom zostały poddane systemy

1

Kamery bispektralne
Praca autonomiczna

Omawiane systemy bazują na kamerach bispektralnych
– złożone są z przetwornika światła widzialnego, który
wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do wykrywania
twarzy oraz przetwornika termowizyjnego. Po wykryciu
twarzy system wybiera najbardziej wiarygodny punkt pomiaru
jakim jest kąt oka.
Dodatkowym elementem jest tzw. „black body”. Jest to
urządzenie charakteryzujące się utrzymywaniem stałego
poziomu temperatury.  Umieszczenie go w polu widzenia
kamery umożliwia ciągłą kalibrację pomiaru, co czyni system
bardziej odporny na zmiany środowiskowe jak np. temperatura
czy wilgotność otoczenia. Dzięki temu możliwe jest również
zmniejszenie błędu pomiarowego do 0,3° Celsjusza.

Kamery bispektralne +„black
body” + oprogramowanie
Dodatkowe analizy i statystyki

+

+

|

+

3
1

|
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Jak to działa?

Kamery bispektralne
+ „black body”
Zmniejszenie błędu pomiarowego

|

|

2
1

do pomiaru temperatury oparte na kamerach termowizyjnych
(link do bloga: https://www.janexint.com.pl/blog/).
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Elastyczna oferta
Firma Janex zajmuje się dystrybucją szerokiego spektrum
systemów zabezpieczeń. Kontakty z wieloma dostawcami
umożliwiają dopasowanie rozwiązania dla wymagającego
klienta jak i tego, który dysponuje mniejszym budżetem.
W przypadku systemów do pomiaru temperatury ciała oferuje
rozwiązania firm HikVision i Dahua, które z powodzeniem
można dopasować do potrzeb i budżetu inwestora.

Aby pomóc w wyborze rozwiązania dedykowanego do
danego obiektu, firma Janex International zachęca do
kontaktu. Rozmowy ze specjalistami technicznymi pozwolą
rozwiać wszelkie wątpliwości, a jeżeli nie – zachęca się do
przeprowadzenia bezpłatnych testów na obiekcie. Lepiej
zapobiegać niż usuwać skutki.

Przykładowe rozwiązania
DAHUA

HIKVISION

DH-TPC-BF3221-T

DS-2TD2617B-3/PA

2MP

4MP

256x192

160 x 120

35m

40m

wbudowane białe światło ostrzegawcze, głośnik

wbudowane białe światło ostrzegawcze, głośnik

błąd pomiaru bez modułu black body:

±1°C

± 0.5°C

błąd pomiaru z modułem black body:

±0,3°C

±0,3°C

odległość pomiaru:

3m

0,8-1.5 m

zakres spektralny:

8-14 μm

8-14 μm

mniej niż 50mK@25°, F/1.1

mniej niż 40mK@25°C, F/1.1

JQ-D70Z

DS-2TE127-G4A

rozdzielczość:

0,1°C

0,1°C

dokładność:

±0,2°C

±0,1°C

±(0.1∼0.2)°C/30min

± 0.1°C/h

emisyjność:

0,97

0,97

rejestrator:

IVSS7008-1I

IDS-7716NXI-I4/16P/X(B)

128

16

0

16

tak

tak

20 (dla kamer z funkcją detekcji twarzy)

16 (dla kamer z funkcją face capture)

20 (przy zastosowaniu kamer termowizyjnych
do pomiaru temperatury lub z funkcją
detekcji twarzy)

16 (przy zastosowaniu kamer termowizyjnych
do pomiaru temperatury lub z funkcją face capture)

20 / 100 000

32 / 100 000

moduł statystyk z możliwości eksportowania
raportu

dostępne przy zastosowaniu oprogramowania
HikCentral

kamera:
rozdzielczość przetwornika optycznego:
rozdzielczość przetwornika termowizyjnego:
zasięg oświetlacza:
sygnalizacja alarmu:

NETD:
black body:

stabilność temperaturowa:

ilość obsługiwanych kanałów:
ilość portów PoE
obsługa zdarzeń alarmowych z kamer termowizyjnych:
ilość kanałów rozpoznawania twarzy:
Ilość kanałów z funkcją wykrywania osób
nie noszących masek:
ilość bibliotek/zdjęć twarzy:
dodatkowe funkcje:

Janex International Sp. z o.o.
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa

facebook.com/janexinternational
linkedin.com/janexinternational
youtube.com/janexinternational

www.b2bgo.janexint.com.pl
www.janexint.com.pl
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Gotowy, termowizyjny zestaw pomiarowy
– Silent Sentinel Fixed Modum
Made
in England

Obecnie największym zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia
i życia jest pandemia COVID-19. Jednym z pierwszych
objawów chorób zakaźnych jest gorączka. Wskutek tego
na całym świecie wzrosło zapotrzebowanie na technologię
w szczególności termowizyjną umożliwiającą pomiar
temperatury ciała człowieka i szybką identyfikację osób
z gorączką. Cały pomiar temperatury odbywa się w sposób
dyskretny, bezinwazyjny i bezpieczny.
Wykorzystując technologię termowizyjną i swoje wieloletnie
doświadczenie firma Silent Sentinel stworzyła innowacyjny
produkt do walki z epidemią. Fixed Modum to bardzo
precyzyjny system detekcji podwyższonej temperatury,
który oferuje najwyższy poziom dokładności. W przypadku
zastosowania ciała doskonale czarnego, precyzyjność
uzyskiwanych pomiarów określana jest na poziomie 0,3°C.
Fixed Modum wykrywa automatycznie twarz i mierzy
temperaturę w jej obrębie, nawet kilku osobom jednocześnie.
To pozwala na pomiar temperatury większej liczbie osób
w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to obejmuje kamerę
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termowizyjną z kamerą światła widzialnego HD pozwalającą
na pomiar temperatury i jednoczesną rejestrację obrazu.
Kamera może zostać wdrożona jako całkowicie autonomiczne
rozwiązanie lub zostać zintegrowana w istniejącym już systemie
poprzez podłączenie do sieci IP. Istnieje również możliwość
zakupu gotowego do pracy zestawu obejmującego kamerę
Fixed Modum, blackbody, statyw oraz laptop. Więcej na temat
tego urządzenia przeczytają Państwo na:
https://www.linc.pl/fixed-modum/
Ze względu na duże zainteresowanie technologią termowizyjną,
organizujemy bezpłatne webinaria na temat pomiaru
temperatury ludzkiego ciała. Informacje na temat zbliżających
się szkoleń znajdują się na naszej stronie:
https://www.linc.pl/szkolenia/

WYDANIE SPECJALNE

Innowacyjne rozwiązania do pomiaru
temperatury – KENTIX SmartXcan
Made
in Germany

Nie od dziś świat mierzy się z epidemią chorób zakaźnych.
Podczas wysokiego ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji, takich
jak koronawirus czy ebola, należy podjąć realne działania. Dzięki
pomiarowi temperatury można skutecznie wytypować osoby
potencjalnie chore i skierować je do dalszych badań. Pomiar
musi być bezpieczny, szybki oraz zgodny z rozporządzeniem
RODO. Odpowiedzią na nowe wyzwania jest produkt
KENTIX SmartXcan. Urządzenie to umożliwia samodzielne
wykonywanie badania oraz może automatycznie blokować wstęp
osobom, u których wykryto gorączkę. Ponad 1 000 punktów
pomiarowych oraz algorytmy sztucznej inteligencji analizują
zmierzone wartości, gwarantując rzetelne wyniki. Czerwona
dioda informuje o podwyższonej temperaturze ciała, a zielony
sygnał świadczy, że jest ona w normie. Ten niezawodny
pomiar temperatury można wykorzystać m.in. w instytucjach
publicznych, przedsiębiorstwach jak  i w obiektach rekreacyjnych,
a to tylko przykładowe jego zastosowania. Można go zintegrować
z systemami kontroli dostępu firm trzecich. Poznaj funkcje
i sposób działania KENTIX SmartXcan na naszej stronie
https://www.linc.pl/kentix-smartxcan/
lub zapisz się na webinar https://www.linc.pl/szkolenia/

Linc Polska Sp. z o. o.
ul. Hallera 6–8
60-104 Poznań

+48 (61) 839 19 00

www.linc.pl
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Kamery termowizyjne Sonel
do kontroli temperatury ciała

SONEL S.A. oferuje wiele kamer termowizyjnych. Spośród
nich wyróżniają się modele KT-560M oraz KT-120M. Dzięki
specjalnym detektorom podczerwieni są one dedykowane
do sprawdzania temperatury ciała.
Zakresy pomiarowe są węższe niż w przypadku kamer
o przeznaczeniu przemysłowym. Różnica tkwi również
w dokładności. W kamerach przemysłowych kształtuje się na
poziomie 1-2°C, wystarczającym przy kontroli maszyn, instalacji
czy budynków. W badaniach temperatury ciała jest to wartość
zbyt wysoka: jeśli chcemy mieć pewność poprawnego odczytu,
potrzebujemy dokładniejszego pomiaru. KT-560M oraz KT-120M
zapewniają tę precyzję. W KT-560M błąd wynosi 0,4°C,
w KT-120M jest to 0,5°C.
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Kamera KT-120M jest prosta w obsłudze. Przedstawia obraz
w podczerwieni i umożliwia wykonywanie zdjęć. Można w niej
ustawić alarm temperaturowy, który ułatwi identyfikację osoby
z gorączką. Termogramy są zapisywane na karcie microSD.
Litowo-jonowy akumulator pozwala na ponad 8 godzin ciągłej
pracy. Przyrząd można zasilać również bezpośrednio z sieci.
Kamera KT-560M  jest urządzeniem zaawansowanym.
Nie tylko pozwala wykryć gorączkę, ale także umożliwia
dokładną analizę wykonanych zdjęć lub filmów. Oparta jest na
systemie Android, więc obsługuje się ją jak typowy smartfon.
Rejestruje obraz w podczerwieni oraz w paśmie widzialnym,
pozwalając na identyfikację badanych osób. Ponadto dostępne
są mieszane tryby obrazu. Kamera posiada wbudowany
moduł raportów, w którym można dokonać dokładnej analizy
termogramu oraz wygenerować raport. KT-560M zapisuje
wykonane zdjęcia i filmy na karcie SD. Ponadto może przesyłać
obraz na różne zewnętrzne urządzenia poprzez interfejs mini
HDMI, LAN i microUSB.

WYDANIE SPECJALNE

Rozdzielczość
detektora
Obiektyw

KT-120M

KT-560M

120 x 90

384 x 288

50° x 38°/2,28 mm

21,7° x 16,4°/25 mm

Ustawianie ostrości

Stała ogniskowa

Manualne / Automatyczne

Zakres temperatur

20°C...50°C

20°C...60°C

≤±0,5°C (32°C...42°C)

≤ ±0,4°C (32°C...38°C)
±0,6°C (20°C …32°C lub 38°C…60°C)

Dokładność
Współczynnik
emisyjności

Ustawiany od 0,01 do 1,00 lub z listy materiałów

Tryb obrazu

IR

IR / Wizualny / Infrafusion MIF/PiP

Analiza pomiarów

Wskazanie temperatury, alarm temperaturowy (wizualny i dźwiękowy),
6 palet kolorystycznych

5 punktów, 5 linii, 5 obszarów, 2 izotermy, śledzenie wartości max
lub min, alarm temperaturowy (wizualny i dźwiękowy), 8 palet
kolorystycznych

Dodatkowe notatki

–

Głosowa, tekstowa, graficzna

Moduł raportów

–

Raporty PDF, drukowanie przez Wi-Fi

microUSB 2.0 typ C,
microSD (max. 32 GB)

microUSB 2.0 typ B,
karta SD (maks. 32 GB),
Gigabit Ethernet, mini HDMI

LCD 2,4”, 240 x 320

LCD 5”, 1280 x 720, dotykowy

–

1280 x 960 LCOS

wbudowany wyświetlacz

odchylany obiektyw (70°), obrotowy wyświetlacz

JPG

JPG / MPEG4

Interfejsy
Wyświetlacz
Wizjer
Ergonomia
Format zdjęć / filmów
Pamięć

microSD 16 GB (max. 32 GB)

karta SD 16 GB (max. 32 GB)

Akumulator

Li-Ion

Li-Ion

Czas pracy

>8 godzin

Zasilanie
Temperatura robocza

-10°C…+50°C

Obudowa
Wymiary
Waga

SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica

>4 godziny
wbudowana ładowarka, zasilacz AC
-15°C…+35°C
IP54

194 x 61,5 x 76 mm

140 x 206 x 114 mm

ok. 0,35 kg

ok. 1,3 kg

74 85 83 800

www.sonel.pl
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Od świńskiej grypy do koronawirusa
– wykrywanie gorączki u ludzi
z kamerami termowizyjnymi Testo!
PO CO MIERZYĆ TEMPERATURĘ CIAŁA?
W czasach zwiększającej się mobilności, granice państw nie
zatrzymają infekcji i zakażeń. Czy to ebola, koronawirus,
SARS czy świńska grypa: w interesie zdrowia publicznego
jest wczesne rozpoznanie osób z grupy ryzyka, znajdujących
się w dużych skupiskach ludzi. Kadra nadzorująca obiekty,
charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu, takich jak
lotniska, centra handlowe lub stadiony sportowe, ponosi
szczególną odpowiedzialność za zapobieganie chorobom.

DLACZEGO KAMERY TERMOWIZYJNE TESTO BĘDĄ
IDEALNYM WSPARCIEM PODCZAS POMIARÓW
TEMPERATURY CIAŁA?
Dzięki wysokiej rozdzielczości i precyzji pomiaru, kamera
termowizyjna testo 872 stanowi podstawowe narzędzie do
szybkiej identyfikacji osób o podwyższonej temperaturze ciała:
 Wysoka jakość obrazu termowizyjnego: Rozdzielczość
detektora 320x240 pikseli, z funkcją SuperResolution
– 640x480 pikseli
 Precyzyjny pomiar: czułość termiczna 0.06°C
 Wbudowany celownik laserowy — możliwość jego
precyzyjnej wizualizacji jako punktu pomiaru na obrazie
termowizyjnym testo FeverDetection
Z nowym asystentem wykrywania gorączki testo
FeverDetection, kamery termowizyjne testo 885/ testo 890
są idealnym narzędziem do identyfikacji osób potencjalnie
zagrożonych zakażeniem:
 Wiarygodne: rozdzielczość do 1280 x 960 pikseli (z funkcją
SuperResolution) i dobrą czułością termiczną
 Elastyczne: wygodny transfer danych do zewnętrznego
wyświetlacza, dzięki złączu HDMI. Możliwość pracy w trybie
pół-stacjonarnym, np. do kontroli bezpieczeństwa
 Łatwe w obsłudze: mogą być używane przez najbardziej
zróżnicowany personel, dzięki wysokiemu poziomowi
wygody użytkownika W celu szybkiego przeszkolenia
pracowników, udostępnimy wkrótce video z instrukcjami
krok po kroku

DLACZEGO WYKRYWANIE GORĄCZKI ZA POMOCĄ
TERMOWIZJI MOŻE BYĆ PROSTE I SKUTECZNE?
Ważnym wskaźnikiem infekcji jest podwyższona temperatura
ciała (w porównaniu do innych osób w najbliższym otoczeniu),
innymi słowy nazywana gorączką. Termografia to idealna
metoda skanowania nie tylko osób, ale także dużych
przepływów ludzi. Aby to zrobić, mierzy się temperaturę
w wewnętrznym kąciku oka, a w przypadku przekroczenia
wartości dopuszczalnej, zostanie uruchomiony alarm. Pozwala
to szybko i niezawodnie identyfikować osoby o podwyższonej
temperaturze ciała, umożliwiając ich izolację w celu
przeprowadzenia dalszych, dokładnych badań.
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Zasada działania
Ciągła kalkulacja
Kamery termowizyjne testo 885 i testo 890 posiadają funkcję
ciągłej kalkulacji średniej temperatury badanych osób:
1  Ustawienie dopuszczalnych wartości w menu
Ustawiona dopuszczalna wartość odpowiada oczekiwanej
średniej temperaturze ciała człowieka.

Wartość podstawowa

Wartość podstawowa

2  Ustawienia tolerancji
Np. +1 lub +2 °C.

Wartość podstawowa
Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 2

Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 2

Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 2

Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 3

Osoba 2

Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 3

Osoba 2

Osoba 1

Wartość podstawowa

Osoba 3

Osoba 2

Osoba 1

Wartość podstawowa

4  Przechowywanie wartości pomiarowych
Wartości temperatur badanych osób są stale zapisywane
w kamerze termowizyjnej w celu aktualizacji dopuszczalnej
wartości.

Bezpieczna identyfikacja i alarmowanie
Alarm wizualny
Temperatury powyżej dopuszczalnej wartości są wyświetlane
na czerwono.
Alarm dźwiękowy
Alarmowy sygnał dźwiękowy do momentu opuszczenia kadru
przez osobę zagrożoną wystąpieniem gorączki.

ybką

ybką

3  Automatyczna kalkulacja dopuszczalnej wartości
Suma dopuszczalnej wartości i tolerancji odpowiada wartości
alarmowej (sygnalizującej, że dana osoba jest zagrożona
wystąpieniem gorączki).

Żółty
Identyfikacja
twarzy.

Zielony
Brak ryzyka
wystąpienia
gorączki.

Czerwony
Ryzyko
wystąpienia
gorączki.

Funkcja zapisywania obrazu
Za pomocą przycisku „Save” można przechowywać obrazy
rzeczywiste oraz w podczerwieni.

Pozostałe funkcje kamer termowizyjnych testo 885 oraz testo 890
Alarm dźwiękowy
sygnalizujący przekroczenie
indywidualnie
zdefiniowanych,
dopuszczalnych wartości
temperatury.

Testo Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2
05-802 Pruszków
Polska

+48 22 863 74 22

Wyjście HDMI
do bezpośredniego
połączenia kamery
z monitorem.

Pomiar temperatury
otoczenia za pomocą
zapisanego obrazu
w podczerwieni.

www.testo.com.pl
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Drodzy czytelnicy,
ponieważ w tym roku przypada 30 rocznica stworzenia
w naszym kraju struktur demokratycznego państwa zajmujących się między innymi przeciwdziałaniem zagrożeniom terroryzmem międzynarodowym, z przyjemnością
informuję, że jesienią tego roku zostanie wydany numer
specjalny naszego tytułu „Terroryzm”. W tym wydaniu znajdą Państwo artykuły będące osobistymi wspomnieniami
osób bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie i służbę
w strukturach państwowych do których zadań należało
między innymi przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem
międzynarodowym. O pracach nad wydaniem specjalnym,
jego szczytnym celu, autorach i nakładzie a także dacie publikacji będziemy już niedługo szerzej informować naszych
czytelników na łamach periodyka Ochrona i Bezpieczeństwo oraz na naszej stronie internetowej.
Robert Mościcki
Redaktor Naczelny wydania specjalnego „Terroryzm”

PIONIERSKIE WYDANIE
NA POLSKIM RYNKU

DOM KOMFORTOW

Y

Katalog produktów i rozwiązań
przeznaczonych dla systemów
domu inteligentnego.
Zainteresuje wszystkich, którzy chcą
zbudować lub rozbudować taki system
w swoim domu, a także osoby, które zajmują
się projektowaniem i wykonywaniem nowych
lub dostosowaniem istniejących obiektów
pod systemy inteligentne.
Opracowany przez redakcję miesięcznika Świat Szkła
w ramach Kampanii Dom Komfortowy

DOM
KOMFORTOWY

DOM
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REDAKCJA

Justyna Górnowicz
j.gornowicz@swiat-szkla.pl
tel.: 602 786 268

Wojciech Kołodziejski
Krzysztof Zieliński
k.zielinski@swiat-szkla.pl w.kolodziejski@swiat-szkla.pl
tel.: 22 53 53 062
tel.: 605 890 789
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