
 

1 

 

Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης 

θερμοκρασίας καρπού 

 

 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

1. Αυτόματη μέτρηση της θερμοκρασίας, το βίντεο επίδειξης 

αναπαράγεται συνεχώς για 24 ώρες 

2. Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας 

3. Υποστήριξη φωνητικής σύνδεσης, συναγερμός σε πραγματικό χρόνο 

για άτομα με πυρετό 

4. Στιγμιότυπο ανθρώπινου προσώπου σε πραγματικό χρόνο κατά τη 

μέτρηση της θερμοκρασίας 

5. Υποστηρίζει υπενθύμιση χωρίς μάσκα 

6. Υποστηρίζει στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για τον 

συνολικό αριθμό μετρήσεων θερμοκρασίας, κανονικής και μη 

κανονικής 

7. Υποστηρίζει αναφορά για εξαγωγή δεδομένων μέτρησης 

θερμοκρασίας 

8. Η εφαρμογή μπορεί να λάβει τον συναγερμό για τη μη φυσιολογική 

θερμοκρασία του σώματος, αλλά μπορεί επίσης να δει το 

στιγμιότυπο του προσώπου και τη θερμοκρασία 

9. Μείωση κόστους εργασίας 

 

 

 

 

                                  

 

 

Υλικά κιτ 

1. IPC 

2. NVR 

3. Οθόνη 

4. Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας 

5. Βραχίονας στήριξής  

Περιλαμβάνει επίσης ποντίκι, τροφοδοτικό, κτλ., ενσωματωμένα στην 

συσκευασία κατά την εργοστασιακή συναρμολόγηση, δεν χρειάζεται 

εξωτερικά προϊόντα για να λειτουργήσει. 

Αξία προϊόντος 

Μπορεί να πραγματοποιήσει τη λειτουργία της ταχείας ανίχνευσης 

θερμοκρασίας σε αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς 

υψηλής ταχύτητας, σταθμούς επιβατικών μεταφορών, κυβερνητικά κτίρια, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, κτίρια 

γραφείων υψηλού επιπέδου, μεγάλα βιομηχανικά πάρκα και άλλους 

χώρους με μεγάλο προσωπικό για να αποφεύγεται αποτελεσματικά η 

μόλυνση. 

Πληροφορίες αγοράς 

Μοντέλο Σημέιωση 

HCK180 
Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας                   

καρπού 
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Προδιαγραφές 

Παράμετροι Περιγραφή Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας χεριών 

 

Κάμερα 

Ανάλυση 1920*1080 

Φακός 4.0mm 

Γωνία θέασης 86.5° 

WDR 120dB 

   

Μέτρηση 
θερμοκρασίας 

Εύρος μέτρησης 35℃~42℃ 

Περιθώριο σφάλματος ≤0.3℃ 

Απόσταση μέτρησης 1cm~3cm 

   

Οθόνη 

Μέγεθος οθόνης 31.55 ίντσες 

Ανάλυση οθόνης 1920*1080 

Μέγεθος οθόνης（mm） 725.2（W）×425.8（H）×49.5（D） 

   

Λειτουργίες 

Συναγερμός Υποστηρίζει συναγερμό σε πραγματικό χρόνο σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες 

Στιγμιότυπο 
Υποστηρίζει στιγμιότυπο προσώπου σε πραγματικό χρόνο με την μέτρηση της 

θερμοκρασίας 

Προβολή θερμοκρασίας Υποστηρίζει απεικόνιση θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο  

Καταμέτρηση 

ανθρώπων 

Υποστηρίζει στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο του αριθμού των ανθρώπων με 

φυσιολογική και μη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος 

Ανίχνευση μάσκας  Υποστηρίζει υπενθύμιση μη χρήσης μάσκας 

Εφαρμογή Υποστηρίζει εφαρμογή (ΑPP) για λήψη ειδοποίησης μη κανονικής θερμοκρασίας 

Εξαγωγή δεδομένων Υποστηρίζει εξαγωγή αναφοράς δεδομένων μέτρησης θερμοκρασίας 

   

Γενικά 
Τροφοδοσία DC 48V（Power on the NVR） 

Περιβάλλον εργασίας 10°C ~ 45°C  

 

 


