
Wysoka dokładność Bezkontaktowość pomiaru

Rozwiązania termowizyjne do 
pomiaru temperatury 

ludzkiego ciała
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Pod koniec 2019 r. w Wuhan w Chinach wybuchła nowa epidemia koronawirusa, która
charakteryzuje się przenoszeniem wirusa z człowieka na człowieka, podatnością na zakażenie
personelu medycznego i przenoszeniem się wśród społeczności. Choroba rozprzestrzeniła się w
Chinach i na całym świecie.

Tło



Cechy wirusa - dlaczego potrzebujemy tego rozwiązania

Zdolność do infekowania dużych skupisk ludzi Bezkontaktowość

Zakażone osoby cechują się wysoką gorączką Wysoka dokładność i skuteczność pomiaru

Maseczki nie zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się wirusa

Funkcje AI



Bezkontaktowość

Wysoka dokładność pomiaru

Wysoka skuteczność



Zarządzalne funkcje AI



Stan bieżący

• Niska skuteczność klasycznych
termometrów

• Wysokie ryzyko błędnych
pomiarów

Wstępny przeglądKluczowe funkcje

Pomiar temperatury ludzkiego ciała

Wymagania

• Bezkontaktowy automatyczny
pomiar temperatury

• Dokładny, szybki pomiar
temperatury wielu osób
jednocześnie

Zapis temperatury

• Ręczny zapis pomiarów nie jest
wydajny

• Zbieranie informacji dla personelu
jest trudne

• Automatyczna rejestracja
podwyższonej temperatury

• Automatyczne zbieranie danych o
temperaturze

Analiza sytuacji



SzkołySzpitale

Lotniska Dworce kolejowe PromyDworce autobusowe

Przemysł Ambasady

Zastosowania
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Strefa pomiaru temperatury Izolatka

Thermal camera

Pasaż

Black 
body

Podwyższona 
temperatura, 
automatyczny 

alarm

Przykład rozwiązania

DH-TPC-BF3221-TBlack Body IVSS 7X DSS Pro Klient DSS

Bezkontaktowy pomiar 
temperatury

Manualna 
kontrola

Wdrożenie procedur 
bezpieczeństwa

Potwierdzenie podwyższonej 
temperatury

Proces

Topologia



Produkty

Termowizja OprogramowanieSerwer IVSBlack Body
DH-TPC-BF3221-T JQ-D70Z IVSS7008-1I DSS Pro

Rozdzielczość：256*192
Spektrum：8μm~14μm
Obiektyw ter.：3.5mm/7mm
（opcja）
NETD：<50 mK
Alarm：Wbudowane białe 
światło ostrzegawcze, głośnik
Zakres pomiaru temperatury：
30℃～45℃，
Dokładność pomiaru 
temperatury ：±0.3℃，z 
blackbody
±1℃，bez black body

Temperatura pracy：40.0℃
（ temperatura otoczenia
+5.0℃~ 50.0℃）
Rozdzielczość temperatury ：
0.1℃
Dokładność temperatury 
pomiaru ：±0.2℃
（Pojedynczy punkt）
Stabilność temperaturowa ：
±( 0.1～0.2 )℃/30min
Efektywna emisyjność：
0.97±0.02

Max 400Mbps ruchu 
przychodzącego
Do 8 kanałów 
rozpoznawania twarzy dla 
zwykłych kamer
> Do 20 kanałów 
rozpoznawania twarzy dla 
kamer z detekcją twarzy
> Do 50 baz twarzy z
300,000 zdjęć twarzy

Monitoring live
Wyszukiwanie AI: 
Wyszukiwanie zdarzeń, lub 
zdjęć twarzy
Przyjazny interfejs 
użytkownika
Łatwe w użyciu i 
implementacji informacje 
alarmowe
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Wdrożenia|Metro w Hangzhou

Linia metra w Hangzhou 1 wdrożyła termowizyjne rozwiązanie pomiaru temperatury człowieka 
marki Dahua na wschodnim dworcu kolejowym Hangzhou, jednym z największych węzłów 
komunikacyjnych w Azji, realizując zdalny bezdotykowy pomiar temperatury z dokładnością 
pomiaru podwyższonej temperatury (± 0,3 °).

Metro w Hangzhou



Wdrożenia| Dworzec kolejowy w Szanghaju

Termowizyjne rozwiązanie pomiaru temperatury ludzkiej marki Dahua pomaga służbom stacji 
kolejowej w Szanghaju, jednej z najbardziej ruchliwych stacji kolejowych na świecie, w 
przeprowadzaniu szybkiego pomiaru temperatury ciała ludzkiego w dużych skupiskach i 
wyszukiwaniu w odpowiednim czasie osób o podwyższonej temperaturze ciała.

Dworzec kolejowy w Szanghaju
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4 TI Sp. z o.o.

Ul. Ukraińska 8
54-401 Wrocław

603740789

E-mail: 4ti@4ti.com.pl


