STANDARD

37.5°C
กลองตรวจจับความรอน

สู ไวรัสตัวราย ไปดวยกัน
ปองกัน ตรวจจับ คัดกรอง

Covid-19
Black
body

กลองตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองคนไข ในรูปแบบมือถือ (Hand Held)
รุน DS-2TP31B-3AUF
• ขนาดเซนเซอรกลองความรอน：160 × 120 ;
• คาความแมนยำ：±0.5℃
• ชวงอุณหภูม：
ิ 30-45℃

ใชเวลาเพียง 1 วินาที
ในการตรวจอุณหภูมิ

การวัดอุณหภูมิแมนยำ
ในระยะ 1 เมตร
ตรวจจับจากระยะไกล
ครั้งละ 1 ใบหนา

1.5 m

1m

1.5 m

+

1m

Solution - Fever screening thermographic handheld camera
Solution composition：

กลองความรอน Thermographic handheld + ขาตั้งกลอง
(อุปกรณเสริม) + จอภาพ
Solution Advantages :

ขอดี :
• มีความยืดหยุนและใชงานงาย
• การตั้งคาอยางรวดเร็วและปรับใหเขากับเหตุการณฉับพลัน
• ความแมนยำคือ ±0.5 องศาตอบสนองการตรวจคัดกรองไข
เบื้องตน

1.5 m

Set up tips :

การติดตั้ง :
• แนะนำใหติดตั้งกลองในที่ความสูง 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
เปาหมายกับกลองประมาณ 1 เมตร
• แนะนำใหติดตั้งในที่รม มีสภาพแวดลอมที่มั่นคง ไมมีการสั่นไหว
และไมมีลม
• คัดกรองโดย เดินผานกลองถายภาพความรอน และอานคา
ความรอนทีละคน จะไดประสิทธิภาพสูงสุด

1m

กลองตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองคนไข ในรูปแบบกลองตรวจจับความรอน
กลองตรวจจับความรอนดวยระบบ AI อัจฉริยะ Hikvision รุน DS-2TD2617B-3/PA
ไดรับการรับรองจาก CNAS (China National Accreditation Service)
เมื่อทดสอบรวมกับ Black Body มีความผันผวนเพียง ±0.3 ํC
การตรวจอุณหภูมิ
มีการแจงเตือนดวยเสียง
สามารถวัดอุณหภูมิ
ไดแมนยำ ครัง้ ละหลายคน
พรอมกัน
แจงเตือนดวยเสียง

DS-2TD2617B-3PA(B)

AI Thermal Camera

DS-2TD2636B

คุณสมบัติกลองตรวจจับความรอน (Thermal Camera)
• ความละเอียดภาพสูงสุด 384 × 288 ดวยเทคโนโลยีเซนเซอรความไวสูง
• คาความแมนยำ ±0.5°C / ± 0.3°C เมื่อใชงานรวมกับ Black Body
• ชวงอุณหภูมิในการตรวจจับ 30°C - 45°C
คุณสมบัติกลอง (Visible camera)
• ความละเอียดภาพสูงสุด 2688 × 1520 หรือ 4 ลานพิกเซล
• การจับภาพยอนแสง (Wide Dynamic Range) 120dB
• 3D-DNR เทคโนโลยีปองกันสัญญานรบกวน

•
•
•
•
•
•

ขนาดเซนเซอรกลองความรอน：160 × 120；
ระยะเลนสกลองความรอน : 3mm / 6mm；
ความละเอียดภาพสูงสุด：2688 × 1520；
ระยะเลนสกลอง Optical : 4mm / 8mm；
Video mode：Bi-spectrum image fusion；
คาความแมนยำ：±0.5℃ / ± 0.3℃ เมืื่อใชงาน
รวมกับอุปกรณ Black Body
• ชวงอุณหภูม：
ิ 30-45℃
• รองรับ Audio alarm

Solution composition：รุนสำหรับงานคัดกรองผูปวย

กลองความรอนแบบ Thermographic fever screening bullet / Turret + ขาตั้งกลอง + ตัวแปลงขาตั้งกลอง+ VMS (4200) + POE สวิตช

1.5m

0.67 m

0.92 m

POE Switch

กลองความรอน เลนส 6 มม.

1m

กลองความรอน เลนส 3 มม.

ระยะการตรวจวัดอุณหภูมิผูปวย

Solution Advantages:
• กลองความรอนแบบ Thermographic Turret / Bullet รองรับ การตรวจอุณหภูมิรางกายของมนุษย มีการแจงเตือน ดวยเสียง Audio Alarm
• ติดตั้งงาย และตั้งคาการใชงานไดงาย
• รองรับระบการตรวจจับใบหนาอัจฉริยะ AI Face Detection, ตรวจสอบหลายเปาหมายไดในเวลาเดียวกัน, มีระบบลดการแจงเตือนผิดพลาด
• ความแมนยำ ±0.5℃, ตอบสนองพื้นฐานความตองการในการคัดกรองผูปวย

Set up tips :
• แนะนำใหติดตั้งกลองในที่ความสูง 1.5 เมตร และรักษาระยะหางระหวางเปาหมายและกลองที่ 1 ~ 1.5 เมตร.
• แนะนำใหติดตั้งในที่รม พื้นที่มั่นคง ไมมีการสั่นไหว และไมมีลม

Hikvision Technical Thermal AI Temperature Measurement Algorithm
หลักการทำงานกลองชนิด มือถือ
ตัวกลองมีการทำงาน โดยการสะทอนรังสีอนิ ฟราเรดจากสิง่ มีชวี ติ หรือวัตถุ ปรากฏเปนภาพบนหนาจอ โดยกลองสามารถตรวจจับอุณหภูมิ
บนภาพโดยรวมได แตดว ยเทคโนโลยี Hikvision Technical Thermal AI Temperature Measurement Algorithm ทำใหตวั กลองสามารถ
บงชี้ และตรวจเช็คอุณหภูมเิ ฉพาะใบหนาทีผ่ า นเขามาในตัวกลอง โดยทีม่ คี วามผิดพลาดต่ำ ระบบ self-developed algorithm ซึง่ เปนการ
พัฒนาเฉพาะโดย Hikvision เพื่อรองรับ การวัดอุณหภูมิสำหรับตรวจคัดกรองคนไขโดยเฉพาะ
หลักการทำงานกลองชนิด Bullet
กลอง Thermal Bi-spectrum รองรับการแสดงภาพในโหมด ภาพสีปกติ และภาพ Thermal ดวยเทคโนโลยี Hikvision Technical Thermal
AI Temperature Measurement Algorithm ทำใหผใู ชงานสามารถ มองภาพไดทง้ั สองโหมดในเวลาเดียวกัน และสามารถแจงเตือน หรือ
ตอ Alarm ไปยังอุปกรณแจงเตือนอื่นได
กลอง Thermal มาพรอมกับ Software บริหารจัดการทีส่ ามารถติดตัง้ บน Desktop หรือ Laptop เพือ่ งายตอการเฝาระวัง โดยเทคโนโลยี AI
ทำใหตัวกลองตรวจจับอุณหภูมิบนใบหนาไดอยางแมนยำ โดยความคลาดเคลื่อนนอยกวา ±0.5 ํC โดยไมตองใชอุปกรณเสริม กรณีผูใชงาน
ตองการความแมนยำสูงทีข่ น้ึ สามารถติดตัง้ อุปกรณ Black Body โดยความคลาดเคลือ่ นนอยกวา ±0.3 ํC

อุปกรณเสริม

ภาพแสดงการทำงานของกลองและระบบตรวจจับความรอน

1 ~1.5 m

1.2 m

Real Time

Tripod : ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขามาตรฐาน

1.5 m

VMS Monitor

Black Body : เครื่องสรางความสมดุล และ
สรางความแมนยำในการวัดคาอุณหภูมคิ วามรอน

•
•
•
•
•
•

Temperature resolution : 0.1℃
Accuracy : ±0.1℃
Temperature stability : ±0.1℃/h
Effective emissivity : 0.97±0.02
Operating temperature : 0~30℃
เมื่อใชงาน Black Body รวมกับกลองจะทำใหกลอง
มีคาความคลาดเคลื่อนนอยลงจากเดิม ±0.5℃
เปน ±0.3℃

Black
body

ตัวแทนจำหน่าย:

Contact Our Professional Partner :

บริษัท โฮมเทลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
29,31 ซอยรามคำแหง60/3 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก
เขต บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 02-7350590-4 Fax 02-7350589
website : www.forth.in.th
e-mail : admin@ forth.in.th

