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Modul Termic 
Tip detector Oxid de Vanadiu aplatizat la rece cu grosimea de 17m 
Rezoluție 384×288 
Tip Lentilă Fixă 
Lentilă  12,3 mm @F1.0 
NETD < 60 mK (@25°C,F#=1.1) 
Diafragmă F1.0 
Distanța Focală minima 1,34m 
Distanța de Măsurare a Temperaturii 2-6m 

Unghi de vizualizare 29,7° × 22,5° (H × V) 
Modul Optic 
Senzor Imagine 1/2.7" 5.0M Pixel CMOS 

2592×1944 

   Modul Termic  
 
 Înaltă sensibilitate cu modul de rezoluție 384 x 288 uncooled 
 NETD < 35 mk (@25° C, F#=1.0) 
 Lentilă 12,3mm pentru camera termică 
 Multi-paletă culoare imagine: alb, negru, pseudo-culoare 
 ACB, DPC, 3D DNR, DDE 
 Alarmare la temperatura ridicată 

Modul Optic 
 
 Rezoluție 5MP (2592x1944) 
 1/2.8”5.0MP BSI – NIR progresiv CMOS 
 Iluminare minimă color 0,0125 lux@F2.0 
 Lentilă 8mm pentru camera termică 
 3D DNR, true WDR, HLC, BLC 
 Lumină Albă și Difuzor încorporat 
 Capturează 30 fețe simultan 



Iluminare Minimă 0.0125Lux @ (F2, AGC ON), 0Lux cu IR 
0.0045Lux @ (F1,2, AGC ON), 0Lux cu IR 

Deschidere 38° × 27.5° (H × V) 
Lentilă 8mm@F2.0 
Timpul de expunere 1/30s - 1/100,000s 

Balans Alb Auto /Manual / ATW (Auto-tracking White Balance) / Interior/ 
Exterior / Iluminare cu sursă de lumină natural / Iluminare cu 
sursă de lumină galbenă 

Zi & Noapte IR-cut cu auto switch 

WDR 120 dB 
BLC Da 
HLC Da 
Defog Da 
DNR 2D/3D DNR 
Imagine 
Compresie Video Smart H.265 / H.265+ / H.265 /Smart H.264 /H.264+ / H.264 / 

MJPEG 
Compresie H.264 Standard Baseline Profile / Main Profile / High Profile 
Rezoluție: Termic: 384 x 288 

Optic: 5MP (2592x1944), 4 MP (2592 x1520), 2K (2560x1520), 3MP 
(2304x1296), 1080p(1920x1080), 720p (1280x720), D1, CIF, 480x240 

Sub Stream Termic: 25fps(704 × 576, 352 × 288) 
Compresie Video H.264 (Baseline/Main/High Profile) /MJPEG/H.265 
Compresie Audio  G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM 

Protocoale TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP 
API ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK 

Bi-spectrum Image Fusion Ansamblu Imagine termică & Imagine optică  

Picture in Picture Combină detalii ale imaginii termice și optice PIP, furnizând detalii 
termice în imaginea optică 

  Funcții Smart 

Face snapping Construit pe baza de algoritm  AI, acceptă detecția simultană a 20-
30 fețe 

Măsurare Temperatură Temperatură globală și locală 
Interval de măsurare Temperatură De la -15°C la +150°C 

Eroare de măsurare Temperatura Persoanei vizate în gama (35°C - 38°C)  ±0.3 °C 
Temperatura Persoanei vizate în gama (20°C - 33°C) ±0.6 °C  
Temperatura Persoanei vizate în gama (38°C - 50°C) ±0.6 °C 



Rețea 
Main Stream Termic: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 

Sub Stream Termic: 25fps(704 × 576, 352 × 288) 
Compresie Video H.264 (Baseline/Main/High Profile) /MJPEG/H.265 
Compresie Audio  G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM 

Protocoale TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP 
API ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK 
Acces Point Wi-Fi 802.11(a/g) Dual band – 2,4GHz & 5GHz 

General 
Alimentare DC 12V, 0.65A 
Temperatura de lucru / Umiditate From -20°C to 55°C; Humidity: 95% or Less 
Nivel de Protecție IP67 

Dimensiuni 246 mm × 101 mm × 81 mm  
Greuate Approx. 1.0 kg 
Software  NVMS de integrare pentru maxim 16 camere termice 
 
 Preț unitar cameră IP Termică & Optică Bi-spectrum cu toate accesoriile incluse 
(inclusiv suport camera tip tripod inclus), precum și cu Software de gestionare 
inclus și manoperă instalare și configurare inclusă –  

  10600 Euro fără TVA. 
 

 
 
Black Body 

Interval de Temperatură +5.0℃ - 60.0℃ ajustabil 
Aria de Emisie 70mm×70mm 
Rezoluție Temperatură 0.1℃ 
Marja de eroare ±0.1℃  
Stabilitatea ±0.1℃/h 
Emisivitatea Efectivă 0.97±0.02 
Alimentarea 110~220V AC  
Temperatura de lucru 0℃~40℃ / ≤80%RH 
Dimensiuni 110mm(W)×120mm(H)×180mm(D) 



Preț unitar cameră Black Body cu toate accesoriile incluse (inclusiv suport 
camera tip tripod inclus), precum și manoperă instalare și configurare inclusă –  

  2670 Euro fără TVA. 
 
 Garanție 12 luni în sistem Next Business Day / Termen de livrare 10 zile de 
la comanda fermă / Termen de montaj și configurare 2 zile de la livrare. 
 

Această soluție necesită o supraveghere umană permanent pentru a putea 
decela din mulțime persoana/persoanele cu temperatură mai mare decât cea de 
referință pe care o putem seta manual. 
 

Pentru a realiza o selecție mai ușoară integrabilă eventual cu un sistem de 
control acces (inclusiv soluție posibil de integrat pe un sistem de control acces cu 
turnicheți), vă propunem o soluție care nu numai că alarmează paza dar în plus 
nici nu permite persoanei respective să treacă (personalul dvs va putea astfel să 
direcționeze persoana respective pe un flux de acces special). 

 
Sistemul nostru realizeză Detecția Temperaturii - Detecția Măștii - Controlul 

Accesului - Recunoașterea   facială.  
 
Exemplificăm cu câteva scenarii de lucru, aplicabile pentru condițiile de lucru descrise de dumneavoastră: 
- În situația în care persoana care dorește să intre are temperatura mai mare decât valoarea maximă 

admisă (valoare pe care noi o putem seta în sistem), sistemul generează o avertizare sonoră de tipul "Alertă 
temperatură!", indiferent dacă poartă sau nu masca. 

- În situația în care persoana care dorește să intre are temperatura corespunzătoare, dar nu poartă mască, 
acesta primește o avertizare sonoră de tipul : " Temperatură normală, te rog poartă masca ! ". 

- În situația în care persoana care dorește să intre are temperatura corespunzătoare și poartă mască, atunci 
sistemul generează mesajul " Temperatură normală, bine ai venit ! " 

 
Menționăm că sistemul propus este mult mai dezvoltat putând realiza și controlul accesului și/sau 

recunoașterea facială (putem de asemenea realiza și alte scenarii de lucru prin introducerea acestor elemente 
de condiționare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Prețul sistemului este de 12900 lei fara TVA, cu accesorii și servicii de 

instalare, configurare ş instruire personal incluse. 
Garanție 12 luni în sistem Next Business Day / Termen de livrare din stoc / 

Termen de montaj și configurare 1 zi de la livrare. 
 

Pentru a vă permite să alegeți soluția sau combinația de soluții optimă pentru dvs 
vă acordăm pe custodie un sistem 4 în 1- Detecția Temperaturii - Detecția Măștii 
- Controlul Accesului - Recunoașterea   facială și o cameră termică IP Termică & 
Optică Bi-spectrum, cu rezoluția de 2MP pentru o perioadă de 7 zile. 
 
Vă stăm la dispoziție pentru detalii suplimentare și eventuale clarificări. 
 
Cu deosebită considerație, 
Ing. Daniela Matei 
Director Vânzări 

 
 


