
 
WYKRYWANIEM GORĄCZKI
Skuteczna prewencja 
dla firm i instytucji 
w czasach pandemii 
COVID-19 

automatyczny
pomiar temperatury

IKR-THERM

Kamery termowizyjne mogą w niezauważalny 
sposób sprawdzić temperaturę ciała osób 
wchodzących do zakładów pracy, 
centrów handlowych, placówek medycznych 
oraz innych miejsc użyteczności publicznej.

Black Body Dual

Kamera termowizyjna

Systemy z kamerami termowizyjnymi zapewniają 
bezpieczeństwo zarówno osobom wchodzącym 
do budynków, jak i pracownikom. 
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KONTROLA DOSTĘPU 
Z TERMOWIZYJNYM

Nowoczesne systemy z wykorzystaniem kamer 
termowizyjnych są jednym z najbardziej 
skutecznych sposobów na walkę z COVID-19, 
ponieważ gorączka występuje u blisko 
90% osób zarażonych chorobą wirusową.

Pomiar odbywa się bezkontaktowo w czasie 
rzeczywistym, co pozwala na odpowiednią 
reakcję, w przypadku wykrycia podwyższonej 
temperatury czy gorączki.
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Kamera termowizyjna jest wyposażona 
w czujnik o czułości <50mK i wielkości pixela 17 um, 
co pozwala odróżnić powierzchnie o minimalnych 
różnicach temperaturowych. Urządzenie Black-Body 
służące do kalibracji systemu umożliwia 
oprogramowaniu weryfikację wzorcowej 
temperatury i odniesienie do pomiarów na ciele 
człowieka zmniejszając wpływ warunków
termicznych otoczenia.

Dzięki zastosowaniu w systemie podwójnego black-body 
można było obniżyć znacznie koszty osiągając wysoką 
dokładność pomiaru (0,1°C – 0,5°C), jaką uzyskuje się 
przy zastosowaniu drogich kamer termograficznych. 
System zapewnia również dużą wydajność i pewność pomiaru.

OPIS DZIAŁANIA

IKR-THERM skutecznym systemem
pomiaru i wykrywania 
podwyższonej temperatury

KONTAKT

Rozdzielczość moduł optyczny: 1920x1080
Rozdzielczość moduł termowizyjny: 160 x 120, (320 x 240)
Optymalna odległość pomiaru: 0,5m – 2,5m (1,5m – 4m)
Rozdzielczość:  0,1°C
Błąd pomiaru: +/-0,3°C  do  +/-0,5°C 
(zależny od warunków termicznych otoczenia)

WYBRANE DANE TECHNICZNE:

FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI
System IKR-THERM można zintegrować z systemem 
kontroli dostępu.W przypadku wykrycia przekroczenia 
określonej temperatury dopuszczalnej (np. 37,9°C) 
może być uruchomiony alarm (np. sygnał świetlny 
lub dźwiękowy), a bramka kontroli dostępu pozostanie
zamknięta, uniemożliwiając wejście takiej osoby 
na teren obiektu. W przypadku braku pomiaru 
(np. z powodu zasłoniętej twarzy) system zablokuje 
przejście osoby sabotującej pomiar temperatury.

Informacja z pomiaru temperatury przekazywana jest 
do dedykowanego oprogramowania na komputerze PC, 
gdzie operator na bieżąco ma dostęp do zarejestrowanych
pomiarów. Oprogramowanie poza pomiarem temperatury 
może zapisywać zdjęcie i nagrywać zdarzenie z funkcją 
detekcji ruchu. Wszystkie pomiary są archiwizowane, 
co umożliwia tworzenie raportów np. konkretnej osoby 
albo z pewnego okresu.

Rejestrator PC może obsługiwać kilka kamer jednocześnie.
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Kamera termowizyjna
Wzorzec temperatury „Black Body Dual”
Rejestrator PC z oprogramowaniem 
IKR-KD/SelCamNet

Monitor  
Stojaki/statywy
System montażu stałego
Bramka/kołowrót
Dozownik płynu dezynfekcyjnego
Integracja z systemem KD 
(Kontroli Dostępu)

W SKŁAD SYSTEMU 
IKR-THERM 
WCHODZI:

OPCJONALNIE:


