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Trumpalaikis karščiavimo patikrinimas prie įėjimų Ilgalaikis karščiavimo patikrinimas su įeigos kontrole
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Produkto informacija

Wall-mounted 

Ilgalaikis minių patikrinimas atvirose vietose
Didelio efektyvumo karščiavimo nustatymas grupei

Sprendimo informacija
• Ilgalaikiam efektyviam minios karščiavimo tikrinimui

(vidaus), tuo pat metu karščiavimo tikrinimas
keliems asmenims (iki 30)

• "Black body" naudojamas kaip kalibratorius,
siekiant pagerinti tikslumą iki ± 0,3 ℃

• Centralizuotas įėjimo kontrolės su temperatūros
įrašais valdymas

NVR

PoE 
komutatorius

Patikros  bullet kamera

VMS HikCentral-
Professional serveris

"Black body" + Trikojis
(pasirinktinai)

Karšč. matav. bullet

"Black body„ 
(pasirinktinai)

Trikojis 
(pasirinktinai)

HikCentral Professional

PoE 
komutatorius

aikikliai montavimui ant 
sienos

DS-2TD2636B-15/P

Signalų stebėjimas realiu laiku
Antrinis matavimas gyvsidabrio 
termometru, ausies termometru ir kt.

Atstumas tarp kameros ir "Black body" 5 m. 
Viršutiniame kairiajame / dešiniajame
kameros vaizdo kampe

Montavimo aukštis : 1.7–2.6 m

D I kūno aptikimas

1
• Šiluminis : 384 × 288, objektyvas: 10/15 mm
• Optinis: 2688 × 1520, objektyvas : 4/6 mm
• Vienu metu atliekamas karščiavimo

patikrinimas keliems asmenims (iki 30 asmenų)
• Tikslumas : ±0.5℃
• Matavimo diapazonas : 30-45℃ DS-2TD2637B-10/P
• Darbinė temperatūra : 10-35℃
• Dirbtinis Intelektas žmogaus kūno aptikime sumažina

klaidingus karščiavimo patikros pavojaus signalus

Atstumas tarp kameros ir asmenų : 
4.5–9 m (15mm šiluminis lęšis); 
3-7m (10mm šiluminis lęšis)

Scenarijus
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Ligoninė Biurų pastatas

Slaugytojų stotis arba informacijos 

punktas yra vieta, kur potencialūs 

pacientai susirenka ir konsultuojasi. 

Taigi, čia labai reikalingas greitas 

išankstinis karščiavimo patikrinimas.

Oro uostas

Pastaba: Rekomenduojama montuoti patalpoje. Lauko aplinkos temperatūros svyravimai daro įtaką temperatūros matavimo tikslumui.

Taikymo scenarijai

Pastatų koridoriai yra įprastos zonos, per 

kurias praeina dauguma darbuotojų. Ši vieta 

gali būti kasdienis vidinis patikros taškas.

Keleivių judėjimo kanalai oro uoste ar 

kitose transporto stotyse yra svarbios 

vietos, į kurias atvyksta keleiviai ir kurioms 

reikia greito išankstinio karščiavimo 

patikrinimo.

Scenarijus1 www.ictus.lt



Produkto Informacija

Karščiavimo patikra patruliuojant inspektoriams
Bet kada ir bet kur, tik vienu paspaudimu

Sprendimo informacija

• Preliminariam karščiavimo patikrinimui, kurį atlieka inspektoriai vietoje (viduje)
• Karščiavimo patikra netrikdant užimto tikrinamo žmogaus darbo
• Rekomenduojama atlikti matavimą praėjus 5 min. po to, kai asmuo patenka į patalpas • Termo raiška: 160 × 120;

• Optinis raiška : 640 × 480;

• Tikslumas: ±0.5℃
• Matavimo diapazonas : 30-45℃

• 3.5” LCD lietimui jautrus ekranas

• Palaiko „Wi-Fi“ įeigos tašką, karščiuojančio asmens automatines ekrano
kopijas ir įkelia į mobililiąją aplikaciją („Hik-Thermal“) kaip įrodymą

• Palaiko realiojo laiko garso signalizaciją

• Veikimo laikas: 4-5 valandos

DS-2TP21B-6AVFHik-Thermal app

Nešiojama termografinė 
kamera

Hotspot

1 m - 1.5 m Jei nenormalu

Antrinis rankinis matavimas gyvsidabrio 
termometru, ausies termometru ir kt.

Greitas ir lankstus preliminarus 
matavimas

Automatinis ekrano įkėlimas į 
„Thermal“ programą kaip įrodymas

2Scenarijus
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Taikymo scenarijai

Cechas

Įėjimas į filialą

Biuro zona

Įėjimas į klasę

Gamykla

Mokykla

Biurų pastatas

Bankas

Pastaba: Rekomenduojama montuoti patalpoje. Lauko aplinkos temperatūros svyravimai daro įtaką temperatūros matavimo tikslumui.2Scenarijus
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• Pastatų įėjimams, liftų salėms, oro uosto
saugumo patikrinimams ir kt.

• Vidinė erdvė be vėjo
• Rekomenduokite sudaryti maršrutą srautui
• Rekomenduojama karščiavimą tikrinti praėjus 5

minutėms po to, kai patenka į vidaus patalpas
• Norėdami padidinti tikslumą iki ± 0,3 ℃,

naudokite "Black body„ kaip kalibratorių

• Šiluminis: 160 × 120, lens: 3 mm / 6 mm
• Optinis: 2688 × 1520, lens: 4 mm / 8 mm
• Tikslumas: ±0.5℃ (± 0.3℃ su "Black body")
• Matavimo diapazonas: 30-45℃
• Darbinė temperatūra: 10-35℃
• Įterptas garso signalas esant nenormaliai

temperatūrai
• Dirbt. int. žmogaus kūno aptikimas padidina

karščiavimo patikros tikslumą

DS-2TD1217B-3/6 PA 
DS-2TD2617B-3/6 PA

PoE komutatoriusKaršč. patikr bullet kamera

Karšč. patikr turret kamera

"Black body„ (pasirinktinai)

Laptop‘as

Karšč.
patikr bulet
kamera

Karšč.
patikr
turret
kamera

"Black
body"

PoE komutatorius

Laptop iVMS-4200

Trikojis

Trikojo adapteris

Atstumas tarp kameros ir 
asmenų: 0,8–1,5 m (3 mm 
objektyvu) 1,5–2 m (6 mm 
objektyvu)
Montavimo aukštis yra 1,5 m

Atstumas tarp kameros ir „ "Black
body"  kalibratoriaus: 1 m (3 mm 
obj.), 2 m (6 mm obj.). Laikykite
"Black body" viršutiniame kair. / 
deš. vaizdo kampe

Antrinis matavimas 
gyvsidabrio termometru, 
ausies termometru ir kt.

Ekonomiškas: 1 kamera su 2 objektyvais, dirbtinio Intelekto įgalinta karščiavimo patikra

iVMS-4200

Trumpalaikis karščiavimo patikrinimas prie įėjimų – Bullet/Turret kameros

Sprendimo informacija Produkto informacija
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Produkto informacijaSprendimo informacija

• Pastatų įėjimams, liftų salėms, oro uosto saugumo patikrinimams ir kt.
• Belaidis diegimas be laidų (naudojant APP arba „iVMS-4200“ klientą)
• Vidinė erdvė be vėjo
• Rekomenduojam sudaryti maršrutą, kuris nukreiptų srautą
• Rekomenduojama karščiavimą tikrinti praėjus 5 minutėms po to, kai asmuo

patenka į vidaus patalpas

Atstumas tarp kameros ir 
asmens: 1.5-2 m

Montavimo aukštis yra 1.5 m

Antrinis matavimas 
gyvsidabrio termometru, 
ausies termometru ir kt

Trumpalaikis karščiavimo patikrinimas prie įėjimų – 
Nešiojamų kamerų pagrindu. Belaidis, lankstus, greitas diegimas

• Šiluminė skiriamoji geba: 160 × 120;
• Optinė skiriamoji geba: 640 × 480;
• Tikslumas: ± 0,5 ℃
• Matavimo diapazonas: 30–45 ℃
• 3,5 colių LCD jutiklinis ekranas
• Palaiko „Wi-Fi“ tašką. Įgalina tiesiogiai žiūrėti kompiuteryje ar mobilioje APP,

mažina akių nuovargį
• Palaiko garso signalo realiuoju laiku ir automatinį ekrano kopijų įkėlimą

Handheld 
thermographic 

camera 

Trikojis

Hik-Thermal app

Handheld thermographic camera 

Hotspot

Laptop iVMS-4200

DS-2TP21B-6AVF
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Įėjimas iš biurų pastato Įėjimas į terminalą

Įėjimas į įstaigos pastatą Įėjimas į bendrabutį

Tiltas išvykimo ir atvykimo skrydžiams

Įėjimas į prekybos centrą

Automobilių stovėjimo aikštelės lifto salė

Įėjimas į restoraną

Mokykla

Biurų pastatas

Mažmeninė prekyba

Oro uostas

Pastaba: Rekomenduojama montuoti patalpoje. Lauko aplinkos temperatūros svyravimai daro įtaką temperatūros matavimo tikslumui.

Taikymo scenarijai
Scenario3 www.ictus.lt



• Ilgalaikis karščiavimo patikrinimas su įeigos kontrole pastatams ir susijusiems projektams
• Vidinė erdvė
• Rekomenduojama karščiavimą tikrinti po 5 min., kai asmuo patenka į vidaus patalpas
• Centralizuotas įėjimo kontrolės su temperatūros įrašais valdymas

Ilgalaikis karščiavimo patikrinimas su 
įeigos kontrole (naujiems projektams) Apsauga be prisilietimo

Sprendimo informacija

Produkto informacija

• Veido atpažinimas ir kūno temperatūros matavimas
• Bekontaktis greitas kūno temperatūros matavimas (veido aptikimas)
• Viskas viename, greitai įdiegiama
• Balso priminimas, kad būtų galima transliuoti realaus laiko signalus
• Veidų duombazės talpa: 20 000
• Pralaidumo greitis: iki 60 asmenų / min
• Matavimo diapazonas: 30–45 ℃
• Tikslumas: ± 0,5 ℃

Scenario 

Veido atpažinimo 
terminalas

Termo
kamera

Karšč. Patikr
bullet + laikiklis

Veido 
atpažinimo 
terminalas Komutatorius

NVR

VMS HikCentral-Professional serveris

VMS HikCentral-Professional
valdymo klientas

David
ID: 233

Normali kūno
temperatūra

Antrinis 
matavimas 
gyvsidabrio 
termometru, 
ausies 
termometru ir 
kt.

Nenormali kūno
temperatūra

VMS centralizuotas valdymas įeigos kontrolės sistemai :
① Įeigos įrašai su temperatūros statistika, ir gali būti eksportuojama kaip ataskaita
② Realaus laiko karščiavimo pavojaus signalų tvarkymas ir sekimas
③ Atviros galimybės pasiekti informaciją apie temperatūrą (Open API)

3čių-šalių
integratcija

(OA)
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Mokykla Komercinis pastatas

Automobilių stovėjimo aikštelės lifto salė

Įėjimas į bendrabutį Pagrindinis biurų pastato įėjimas

Įėjimas į biblioteką

Gamykla

Įėjimas į gamyklą

Įėjimas į dirbtuves

Pastaba: Rekomenduojama montuoti patalpoje. Lauko aplinkos temperatūros svyravimai daro įtaką temperatūros matavimo tikslumui.

Taikymo scenarijai4Scenarijus
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DS-2TD2617B-3/6PA(B)
• Šilumos: 160 × 120;
• Objektyvas: 3 mm / 6 mm ；
• Optinė: 2688 × 1520 ；
• Objektyvas: 4 mm / 8 mm ；
• Vaizdo režimas: dviejų spektrų vaizdo sintezė ；
• Tikslumas: ± 0,5 ℃ (± 0,3 ℃ su "Black body"
• Matavimo diapazonas: 30–45 ℃
• Palaiko garso signalus

DS-2TD1217B-3/6PA(B)
• Šilumos: 160 × 120;
• Objektyvas: 3 mm / 6 mm ；
• Optinė: 2688 × 1520 ；
• Objektyvas: 4 mm / 8 mm ；
• Vaizdo režimas: dviejų spektrų vaizdo sintezė ；
• Tikslumas: ± 0,5 ℃ (± 0,3 ℃ su "Black body")
• Matavimo diapazonas: 30–45 ℃
• Palaiko garso signalus

"Black body„ kalibratorius
• Temperatūros skyra: 0,1 ℃
• Tikslumas: ± 0,1 ℃
• Temperatūros stabilumas: ± 0,1 ℃ / h
• Efektyvusis spinduliavimas: 0,97 ± 0,02
• Darbinė temperatūra: 0–30 ℃

DS-2TP21B-6AVFW
• Šilumos : 160 × 120 ;
• Optinė : 640 × 480 ;
• Matavimo diapazonas: 30-45℃
• Jutiminis ekranas
• Tikslumas : ±0.5℃ (±0.3℃ su "Black body")
• dviejų spektrų vaizdo sintezė
• Palaiko „Wi-Fi“
• Palaiko garso signalus
• Automatinė ekrano nuotrauka ir įkėlimas

DS-2TD2636B-15/P & DS-2TD2637B-10/P
• Šilumos : 384 × 288, Objektyvas : 15 mm/10mm；
• Optinė : 2688 × 1520, Objektyvas : 6mm/4mm；
• Tikslumas : ±0.5℃ (± 0.3℃ su "Black body")
• Matavimo diapazonas : 30-45℃
• Darbinė temperatūra : 10-35℃
• Dirbt. Int. kūnui aptikti, klaidingų aliarmų sumažinimas
• Vienu metu atliekamas karšč. patikr. keliems asmenims (iki 30)

• Veido atpažinimas ir kūno temperatūros matavimas
• Nekontaktinis greitas kūno temperatūros matavimas (veido aptikimas)
• Viskas viename, greitai įdiegiama
• Balso priminimas, kad būtų galima transliuoti realaus laiko signalus
• Veidų talpa: 20 000
• Pralaidumo greitis: iki 60 asmenų / min
• Matavimo diapazonas: 30–45 ℃
• Tikslumas: ± 0,5 ℃

HikCentral Professional
• Lanksti, keičiama, patikima ir galinga centrinė stebėjimo

sistema
• Palaiko tiesioginį vaizdą, atkūrimą, įeigos valdymą, aliarmo

valdymą, veido atpažinimą, temperatūros duomenų saugojimą,
nenormalių temperatūros tendencijų analizę ir kt.

• Centralizuotas įėjimo kontrolės sistemos valdymas su realaus
laiko karščiavimo pavojaus signalų valdymu ir atsekimu

DS-K5671-ZU+DS-2TD2617B-3/6PA(B)
DS-K3B601-L/Mpg-Dp65 arba DS-K3B601-M/Mpg-InTtNDp65 arba DS-K3B601-R/MpgTtN-Dp65

Produktų sąrašas
www.ictus.lt



Dėkoju
See far, go further

UAB „ICTUS LT”, J. Jasinskio g. 14a- 53, 01112 Vilnius, 
tel.: +37069610010, +37065226699

el. paštas: info@ictus.lt  
wwwww.ictus.lt
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