
USS-TIC-500
Kamera bispektralna z funkcją 
szybkiego pomiaru temperatury 

WPROWADZENIE

USS-TIC-500 to kamera do badania temperatury ludzkiego ciała, działająca w podczerwieni  

z podwójnym widmem. Wykorzystuje niechłodzony rdzeń i technologię przetwarzania obrazu  

o niskim poziomie szumów. USS-TIC-500 jest w pełni bezobsługowa i zapewnia nieprzerwany pomiar 

temperatury prezentowany w formie graficznej, w czasie rzeczywistym. Stworzono ją do szybkiego 

wykonywania badań przesiewowych, mających na celu wykrycie osób z podwyższoną temperaturą. 

Znajdzie zastosowanie w urzędach celnych, na lotniskach, stacjach, w portach lądowych, szkołach, 

szpitalach, oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wykorzystanie rozwiązań, które pozwalają 

zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii. 

KLUCZOWE FUNKCJE

•  Inteligentna obsługa trybu pomiaru temperatury twarzy. Funkcja wykrywania wielu twarzy  

 jednocześnie

•  Połączenie kamery termowizyjnej z kamerą światła widzialnego pozwala na nałożenie znacznika  

 wraz z wartością temperatury zarówno na obraz z kamery termowizyjnej jak i światła widzialnego

Kamera termowizyjna

•  Rozdzielczość obrazu 384 × 288 px, detektor wysokiej czułości

•  Wektor wskazujący najcieplejszy punkt pomiaru (w pełni automatycznie) 

•  Różne tryby pomiaru temperatury, np. rozpoznawanie twarzy, punktowy, linii i inne

•  Alarm w przypadku wykrycia przekroczenia wartości progowych temperatury

•  Funkcja detekcji twarzy działająca nawet w przypadku osób posiadających założone maseczki.   

 USS-TIC-500 jest stworzona tak, aby wykrywać jedynie ludzi. 

Kamera światła widzialnego 

•  Obsługuje automatyczną kontrolę ekspozycji i automatyczny balans bieli

Dystrybutor:
Veracomp SA
ul. Zawiła 61
30-390 Kraków
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Specyfikacja

MODEL USS-TIC500

PARAMETRY KAMERY TERMOWIZYJNEJ

Typ sensora Uncooled detector

Max. rozdzielczość 384 × 288 px

Obsługiwane pasmo 7.5 ~ 14 μm

Wielkość piksela 17 μm

Kalibracja transmisji optycznej manuala / automatyczna

NETD (Noise Equivalent Temperature 
Difference)

<50mk (@ 25 ° C, F # = 1.0)

Ogniskowa obiektywu 6,5 mm

Jasność obiektywu F1.0

Kąty widzenia 50.8 ° × 37.1 °

Paleta Hot white, black hot, iron red, itd.

BLACKBODY

Dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt)

Stabilność pomiaru ±0.1°C ~ ±0.2°C / 30 min

Efektywna emisja 0.97

Wymiary 125x184x125mm

OBRAZ I NAGRYWANIE

Zdjęcie termowizyjne/wideo/zdjęcie .jpg (wraz z pełną informacją nt. temp.) / nagranie wideo w podczerwieni z naniesioną informacją o temp. / .jpg zdjęcie z kamery światła widzialnego

PARAMETRY KAMERY ŚWIATŁA WIDZIALNEGO

Typ sensora CMOS, 1 / 4 cala – skanowanie progresywne (rozdzielczość max. 1024*768)

Max. rozdzielczość 5 MP (2592*1944) 

Ogniskowa 2.7 mm

Jasność obiektywu F2.8

Automatyczne ustawienie ekspozycji wspierany

Automatyczny balans bieli wspierany

Minimalna jasność 0.5 Lux 

Stosunek sygnału do szumów 34 dB

Rozdzielczość skalowana do 1024x768 px, aby zachować współosiowość z obrazowaniem termicznym

Protokól TCP / IP, UDP

Dostępne biblioteki SDK

FUNKCJE POMIARU TEMPERATURY

Zakres pomiaru temperatury +28OC~+42OC

Dokładność mierzonej temperatury 
temperatury

≤ 0.3OC

Odległość niezbędna do wykonania 
pomiaru

2-2,5 m

Ustawienie obszaru pomiaru tem-
peratury

Obsługuje tryb globalnego śledzenia najwyższej temperatury, pomiaru temperatury twarzy, punktu, linii, prostokąta

Rodzaje alarmów Obsługuje funkcję alarmu po przekroczeniu temperatury progowej, uruchamia alarm wizualny i dźwiękowy

Funkcje inteligentne Automatyczne wykrywanie twarzy

Strefa rozpoznawania twarzy Możliwość dokonywania pomiarów u badanych z założoną maseczką. Prawidłowa identyfikacja obszaru twarzy pozwala uniknąć wyzwalania alarmów u 
obiektów niebędących ludźmi posiadających temp. wyższą niż predefiniowana

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Napięcie DC12 V

Pobór mocy <5 W

Wymiary (mm) 232mmx120mm × 96mm

Waga ≤1kg

Klasa IP IP65

Temperatura i wilgotność pracy 
urządzenia

+10°C ~+ 30°C, <90% RH

Wymiary

(w milimetrach)


