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Przedmowa I 

Przedmowa 

streszczenie 

Temperatura wszystkich materiałów jest wyższa od zera absolutnego (- 273,15 ℃) i stale emituje fale Temperatura wszystkich materiałów jest wyższa od zera absolutnego (- 273,15 ℃) i stale emituje fale Temperatura wszystkich materiałów jest wyższa od zera absolutnego (- 273,15 ℃) i stale emituje fale 

elektromagnetyczne. Kamera termowizyjna zbiera energię promieniowania podczerwonego emitowaną przez mierzone 

obiekty i ustala dokładną odpowiednią zależność między energią docelową i temperaturą poprzez złożony algorytm pomiaru 

temperatury i kalibrację pomiaru temperatury ciała czarnego i inne procesy, aby zrealizować funkcję pomiaru temperatury 

Ludzkie ciało. Charakteryzuje się bezdotykowym, wielozadaniowym, szybkim i bez ryzyka dla miernika temperatury. Można 

go łatwo wdrożyć w gęsto zaludnionych miejscach publicznych, a także skutecznie i bezpiecznie wstępnie skontrolować 

nieprawidłową temperaturę.

Termograficzne pomiary temperatury ludzkiego ciała, głównie poprzez pomiar temperatury ludzkiego czoła i twarzy (zgodnie z 

innym środowiskiem około 31-36 ℃), wstępny osąd, stwierdzono, że podejrzewana jest nienormalna temperatura, a następnie użyj innym środowiskiem około 31-36 ℃), wstępny osąd, stwierdzono, że podejrzewana jest nienormalna temperatura, a następnie użyj innym środowiskiem około 31-36 ℃), wstępny osąd, stwierdzono, że podejrzewana jest nienormalna temperatura, a następnie użyj 

pistoletu do pomiaru temperatury ucha lub termometru rtęciowego w celu dalszego potwierdzenia. Gdy powierzchnia skóry czoła i 

twarzy jest wystawiona na działanie powietrza, temperatura zmienia się pod wpływem przepływu powietrza i potu. Zasadniczo w 

temperaturze otoczenia wynoszącej 15 ℃ zimą, jeśli temperatura na czole przekracza 35 ℃, istnieje możliwość wystąpienia gorączki. W temperaturze otoczenia wynoszącej 15 ℃ zimą, jeśli temperatura na czole przekracza 35 ℃, istnieje możliwość wystąpienia gorączki. W temperaturze otoczenia wynoszącej 15 ℃ zimą, jeśli temperatura na czole przekracza 35 ℃, istnieje możliwość wystąpienia gorączki. W temperaturze otoczenia wynoszącej 15 ℃ zimą, jeśli temperatura na czole przekracza 35 ℃, istnieje możliwość wystąpienia gorączki. W temperaturze otoczenia wynoszącej 15 ℃ zimą, jeśli temperatura na czole przekracza 35 ℃, istnieje możliwość wystąpienia gorączki. W 

przypadku innych warunków temperatury otoczenia zaleca się pomiar kilku próbek na miejscu i zwiększenie 1 ℃ jako próg alarmowy przypadku innych warunków temperatury otoczenia zaleca się pomiar kilku próbek na miejscu i zwiększenie 1 ℃ jako próg alarmowy przypadku innych warunków temperatury otoczenia zaleca się pomiar kilku próbek na miejscu i zwiększenie 1 ℃ jako próg alarmowy 

na podstawie normalnej temperatury czoła. 

Pomiar temperatury ciała człowieka wymaga dużej precyzji, co wymaga trybu instalacji, środowiska i 

debugowania. Przeczytaj uważnie ten artykuł.

W połączeniu z doświadczeniem wsparcia w zakresie termografii R & amp; D, zespół wsparcia technicznego, niniejszy podręcznik opisuje 

wymagania instalacyjne, typowe operacje i środki ostrożności podczas faktycznego użytkowania produktów do obrazowania termicznego, aby 

ułatwić szybki start i zmniejszyć niepotrzebne problemy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z instrukcją produktu i 

instrukcją szybkiej obsługi.

Treść opisana w tym artykule musi zostać przeanalizowana w połączeniu z rzeczywistym sprzętem polowym, co nie jest jedynym 

sposobem. Jeśli masz jakieś pytania lub dobre sugestie, skontaktuj się z Xu Fangrong (krótki nr: 693802), Fang Lu (krótki nr: 

685718), Li Fuxiang (krótki nr: 638137), Fang Shengdong (krótki: 669126).

• Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego pracowników Dahua. Proszę nie podawać tego bezpośrednio• Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego pracowników Dahua. Proszę nie podawać tego bezpośrednio

klientów lub opublikuj go na platformach publicznych, takich jak Internet. 

• Obiekty do czytania obejmują (ale nie wyłącznie): inżyniera rozwiązań, techniczne przed sprzedażą / w sprzedaży / po sprzedaży • Obiekty do czytania obejmują (ale nie wyłącznie): inżyniera rozwiązań, techniczne przed sprzedażą / w sprzedaży / po sprzedaży 

inżynier wsparcia, personel instalacyjny i debugujący, inżynier produktu, inżynier testowy, personel marketingu i 

sprzedaży oraz inny wewnętrzny personel firmy 



Przedmowa II 
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1 Instalacja sprzętu 1 Instalacja sprzętu 

1.1 Przygotowanie instalacji 1.1 Przygotowanie instalacji 

• Przygotowanie instalacji ：• Przygotowanie instalacji ：• Przygotowanie instalacji ：

• Taśma o długości 5 metrów do pomiaru odległości na miejscu • Taśma o długości 5 metrów do pomiaru odległości na miejscu 

• Adapter DC12V, używany z kamerą • Adapter DC12V, używany z kamerą 

• Niektóre linie kablowe • Niektóre linie kablowe 

• Wygląd produktu • Wygląd produktu 

BF3221 ： BF3221 ： BF5421: Czarne ciało ：Czarne ciało ：

Uwaga: nagrany film instruktażowy „Film instruktażowy Dahua do pomiaru temperatury ciała ludzkiego 

(BF3221)”, który przyjmuje tryb statywu, ma zastosowanie do przewodnika instalacji przenośnego w pomieszczeniu, 

a inne stałe instalacje muszą być instalowane ściśle zgodnie z określonym wysokość, odległość i inne wymagania. 

Wersję PPT wideo ze wskazówkami instalacyjnymi, wskazówkami dotyczącymi obsługi sieci i dokumentem wskazówek 

należy uzyskać od regionalnego nadzorcy dostawy. W przyszłości będzie synchronizowany w grupie w aplikacji mobilnej.

1.2 Odległość instalacji 1.2 Odległość instalacji 

długość ogniskowa 

Odległość pomiędzy 

ciało czarne i 

aparat fotograficzny 

Odległość między ludźmi 

czoło i aparat 

Najlepiej szerokość 

odległość temperatury 

pomiary 

BF3221

（ 3,5 mm ）（ 3,5 mm ）（ 3,5 mm ）

2m 

2m 

(NO Blackbody2m) 

1,5 m 

BF3221 （ 7mm ）BF3221 （ 7mm ）BF3221 （ 7mm ）BF3221 （ 7mm ） 3m 

3m 

(NO Blackbody2m) 

1,3 m 

BF5421

（ 13mm ）（ 13mm ）（ 13mm ）

3m 

3m 

(NO Blackbody2m) 

1,5 m 

Odległość od czoła do kamery i odległość od ciała czarnego do kamery mają najlepszą dokładność pomiaru temperatury. Biorąc 

za przykład BF3221 (7 mm), odległość między
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ciało czarne i kamera to 3 M, najlepsza odległość do pomiaru temperatury to 3 M (odległość w linii prostej od przodu czoła i kamery), 

najlepsza szerokość testowa na 3 m wynosi około 1,3 m (około jednej bramki), temperatura do przodu na 3 m będzie wyższa, a 

temperatura wsteczna będzie niższa. Idealną sytuacją jest umieszczenie śladów stóp w pozycji 3 m, aby poprowadzić termometr do 

pomiaru temperatury jeden po drugim w wyznaczonym miejscu.

Wymagania instalacyjne BF5421 (13 mm) są zgodne z BF3221 (7 mm). 

1.3 Schemat instalacji 1.3 Schemat instalacji 

• Schemat instalacji BF3221 (3,5 mm) • Schemat instalacji BF3221 (3,5 mm) 

Blac 

kbod 

y

Wysokość 2m

Widok z boku

człowiek

Odległość między dwoma 

obiektami: 2m

Wysokość ciała 

czarnego 1,8 m

Kamera termowizyjna 

(ogniskowa 

3,5 mm)

Blac 

kbod 

y

Szerokość chodnika 

1,5 m

Widok z góry

Kamera termowizyjna 

(ogniskowa 

3,5 mm)

• BF3221 (7 mm) schemat instalacji • BF3221 (7 mm) schemat instalacji • BF3221 (7 mm) schemat instalacji 

Blac 

kbod 

y

Wysokość 2m

Widok z boku

człowiek

Odległość między dwoma 

obiektami: 3m

Wysokość ciała 

czarnego 1,8 m

Kamera termowizyjna 

(ogniskowa 

7mm)

Blac 

kbod 

y

Szerokość chodnika 

1,3 m

Widok z góry

Kamera termowizyjna 

(ogniskowa 

7mm)
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• Schemat instalacji BF5421 (13 mm) • Schemat instalacji BF5421 (13 mm) 

Blac 

kbod 

y

Wysokość 2m

Widok z boku

człowiek

Odległość między dwoma 

obiektami: 3m

Wysokość ciała 

czarnego 1,8 m

Kamera termowizyjna 

(ogniskowa 

13mm)

Blac 

kbod 

y

Szerokość chodnika 

1,5 m

Widok z góry

Kamera termowizyjna 

(ogniskowa 

13mm)

1.4 Schemat sceny rzeczywistej 1.4 Schemat sceny rzeczywistej 

• BF3221 (7 mm) jako przykład • BF3221 (7 mm) jako przykład 

Wysokość 2m

Odległość pomiędzy 

dwa obiekty: 3m

Wysokość ciała czarnego 

1.8m
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• Monitorowanie obrazu Poniżej przedstawiono efekt działania jednej osoby przed obiektywem 13 mm w pozycji 3 m • Monitorowanie obrazu Poniżej przedstawiono efekt działania jednej osoby przed obiektywem 13 mm w pozycji 3 m 

Kamera termowizyjna 

Wysokość: 2 m

Najlepsza odległość testowa 3m 

Wysokość ciała czarnego 

1.8m

Kierunek dostępu personelu

1. Gdy sztuczny kanał przekierowania 

wydłuża się w miarę możliwości wielokrotnie 

Można użyć „w kształcie litery S”. Kiedy

wnętrz i na zewnątrz temperatura 

różnica jest duża, im dłuższa osoba 

jest w pomieszczeniu, tym bardziej stabilne jest czoło 

temperatura jest; 

2. Zmierz temperaturę z dala od 

wentylacja przy drzwiach. 
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1.5 Środki ostrożności przy instalacji 1.5 Środki ostrożności przy instalacji 

• Kamera termowizyjna i ciało czarne są zainstalowane po tej samej stronie, aby uniknąć okluzji • Kamera termowizyjna i ciało czarne są zainstalowane po tej samej stronie, aby uniknąć okluzji 

między kamerą a ciałem czarnym. 

• Kierunek ruchu ludzi jest skierowany w stronę kamery. Podczas testu czoło• Kierunek ruchu ludzi jest skierowany w stronę kamery. Podczas testu czoło

osoba docelowa jest skierowana w stronę kamery. Lepiej jest pozostać twarzą do kamery w celu pomiaru temperatury. Na 

miejscu można zastosować tymczasowe środki w celu zaplanowania trasy pieszej personelu i doprowadzenia osoby do 

pozycji kamery; w przypadku scen z dużą różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz można zaplanować wiele tras typu 

dziobu i unikać obszaru z wiatrem przy drzwiach, a pomiar temperatury można przeprowadzić po osiągnięciu przez osobę 

temperatury wewnętrznej na czole, aby była stabilna.

• Powierzchnia promieniowania ciała czarnego (uwaga: powierzchni promieniowania nie należy dotykać ani zabrudzać) • Powierzchnia promieniowania ciała czarnego (uwaga: powierzchni promieniowania nie należy dotykać ani zabrudzać) 

zwrócony w kierunku naświetlania kamery, czarny korpus powinien znajdować się po lewej lub prawej stronie obrazu termowizyjnego, a statyw 

może być chroniony tymczasowym ogrodzeniem. 

Jak pokazano poniżej, czarne ciało znajduje się w prawym górnym rogu obrazu: 

• Wymagane jest, aby kanał światła widzialnego miał wystarczające oświetlenie i unikał wpływu podświetlenia / • Wymagane jest, aby kanał światła widzialnego miał wystarczające oświetlenie i unikał wpływu podświetlenia / 

odbicie / zmiana silnego światła / okluzji itp. 

• Aby tego uniknąć, na zdjęciu termowizyjnym nie wolno mieć źródła ciepła o wysokiej temperaturze ani światła słonecznego • Aby tego uniknąć, na zdjęciu termowizyjnym nie wolno mieć źródła ciepła o wysokiej temperaturze ani światła słonecznego 

zakłócenia źródła ciepła, takiego jak grzejnik, punkt gorącej wody, kuchenka mikrofalowa, lampa dużej mocy, grzejnik itp., aby uniknąć 

uszkodzenia detektora. 

• Obszar instalacji powinien być stosunkowo odizolowany od środowiska zewnętrznego bez wiatru i stabilności, • Obszar instalacji powinien być stosunkowo odizolowany od środowiska zewnętrznego bez wiatru i stabilności, 

aby uniknąć na zewnątrz lub sceny związanej z zewnętrzem, która nie jest odpowiednia dla środowiska z przepływem powietrza lub silnymi 

zakłóceniami elektromagnetycznymi lub wibracjami. 

Scenariusze instalacji, których należy unikać 

Niewystarczające światło. 

Podświetlenie / scena otwarta 

na zewnątrz 

Kierunek ruchu ludzi nie jest 

w kierunku kamery. 
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2) Ustawienia główne 2) Ustawienia główne 

2.1 Aktualizacja wyposażenia 2.1 Aktualizacja wyposażenia 

Nowa fabryczna wersja programu obsługuje już wykrywanie temperatury ciała człowieka i nie wymaga aktualizacji. Jeśli pojawi się nowy proces 

iteracyjny, zostanie powiadomiony w grupie dostaw, prosimy o zwrócenie uwagi na informacje o grupie na czas. Uwaga:

(1) Jeżeli kompensacja temperatury została przeprowadzona w procedurze 20200128, temperatura będzie wyższa po aktualizacji. 

Musisz przywrócić kompensację temperatury do wartości domyślnej 0. (2) Po 20200210 czarne zwykłe okno programu ma prostokąt.

Domyślne ustawienia, które należy przywrócić po aktualizacji, są następujące: 
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2.2 Debugowanie funkcji wykrywania temperatury ciała ludzkiego 2.2 Debugowanie funkcji wykrywania temperatury ciała ludzkiego 

2.2.1 Wybór inteligentnego schematu pomiaru temperatury ciała człowieka 2.2.1 Wybór inteligentnego schematu pomiaru temperatury ciała człowieka 

2.2.2 Ustawienie parametru ciała czarnego 2.2.2 Ustawienie parametru ciała czarnego 

➢ Kalibracja ciała czarnego. ➢ Kalibracja ciała czarnego. 

Uwaga: kroki ustawiania parametrów ciała czarnego są ignorowane w schemacie bez ciała czarnego. 

za) Gdy ciało czarne jest ustawione na 35 ℃, z tyłu ciała mogą występować dwie sytuacje, za) Gdy ciało czarne jest ustawione na 35 ℃, z tyłu ciała mogą występować dwie sytuacje, za) Gdy ciało czarne jest ustawione na 35 ℃, z tyłu ciała mogą występować dwie sytuacje, za) Gdy ciało czarne jest ustawione na 35 ℃, z tyłu ciała mogą występować dwie sytuacje, 

jeden to cyfrowy wyświetlacz lampowy (lewy), drugi to wyświetlacz LCD (prawy): 

Uwaga ： Aby wyświetlić diodę LED w kolorze czarnym, wystarczy nacisnąć dolną część „︿” w celu dostosowania wartości; w przypadku wyświetlacza Uwaga ： Aby wyświetlić diodę LED w kolorze czarnym, wystarczy nacisnąć dolną część „︿” w celu dostosowania wartości; w przypadku wyświetlacza Uwaga ： Aby wyświetlić diodę LED w kolorze czarnym, wystarczy nacisnąć dolną część „︿” w celu dostosowania wartości; w przypadku wyświetlacza Uwaga ： Aby wyświetlić diodę LED w kolorze czarnym, wystarczy nacisnąć dolną część „︿” w celu dostosowania wartości; w przypadku wyświetlacza Uwaga ： Aby wyświetlić diodę LED w kolorze czarnym, wystarczy nacisnąć dolną część „︿” w celu dostosowania wartości; w przypadku wyświetlacza 

LCD naciśnij dolną część „< ', aby wybrać wartość do dostosowania, a następnie naciśnij przycisk na dole „︿” dostosować wartość. LCD naciśnij dolną część „< ', aby wybrać wartość do dostosowania, a następnie naciśnij przycisk na dole „︿” dostosować wartość. LCD naciśnij dolną część „< ', aby wybrać wartość do dostosowania, a następnie naciśnij przycisk na dole „︿” dostosować wartość. LCD naciśnij dolną część „< ', aby wybrać wartość do dostosowania, a następnie naciśnij przycisk na dole „︿” dostosować wartość. LCD naciśnij dolną część „< ', aby wybrać wartość do dostosowania, a następnie naciśnij przycisk na dole „︿” dostosować wartość. 

b) Po ustaleniu położenia aparatu i ciała czarnego upewnij się, że ciało czarne znajduje się po prawej lub lewej stronie b) Po ustaleniu położenia aparatu i ciała czarnego upewnij się, że ciało czarne znajduje się po prawej lub lewej stronie 

bok obrazu i nie jest zablokowany (najlepsza pozycja ciała czarnego: umieść go w lewym górnym rogu lub środkową pozycję „Krzyża” 

w prawym górnym rogu: jak pokazano poniżej) 
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c) ( W postępowaniu przed 20200210 , okno reguły powinno znajdować się na środku czarnego ciała, im mniejsze jest okno, tym wyższa c) ( W postępowaniu przed 20200210 , okno reguły powinno znajdować się na środku czarnego ciała, im mniejsze jest okno, tym wyższa c) ( W postępowaniu przed 20200210 , okno reguły powinno znajdować się na środku czarnego ciała, im mniejsze jest okno, tym wyższa c) ( W postępowaniu przed 20200210 , okno reguły powinno znajdować się na środku czarnego ciała, im mniejsze jest okno, tym wyższa 

dokładność pomiaru, patrz zielone okno w prawym górnym rogu obrazka poniżej) wypełnij czarną temperaturę ciała 35, podwójnie -kliknij 

obraz, aby powiększyć do pełnego ekranu podczas rysowania obszaru (kliknij dwukrotnie po rysowaniu, aby przywrócić oryginalny 

rozmiar obrazu), okno reguły powinno znajdować się na środku powierzchni promieniowania ciała czarnego, a okno reguły powinno 

znajdować się tak mały, jak to możliwe, i kliknij OK, aby zastosować; 

re) (Okno reguł program po 20200210 jest prostokątem. Metoda rysowania jest następująca: narysuj prostokątny obszar wzdłuż (Okno reguł program po 20200210 jest prostokątem. Metoda rysowania jest następująca: narysuj prostokątny obszar wzdłuż (Okno reguł program po 20200210 jest prostokątem. Metoda rysowania jest następująca: narysuj prostokątny obszar wzdłuż 

podświetlonej krawędzi ciała czarnego) Czarny zwykły rysunek okna nie jest już mniejszy, tym lepiej . Musisz narysować podświetlonej krawędzi ciała czarnego) Czarny zwykły rysunek okna nie jest już mniejszy, tym lepiej . Musisz narysować podświetlonej krawędzi ciała czarnego) Czarny zwykły rysunek okna nie jest już mniejszy, tym lepiej . Musisz narysować podświetlonej krawędzi ciała czarnego) Czarny zwykły rysunek okna nie jest już mniejszy, tym lepiej . Musisz narysować 

prostokątny obszar wzdłuż podświetlonej krawędzi ciała czarnego. Temperatura ciała czarnego wynosi 35 (domyślnie), a pole reguły 

pokazano w zielonym oknie poniżej. Kliknij OK, aby zastosować. Jeśli ciało czarne jest skierowane w stronę aparatu, cztery boki 

jego ciała nie zostaną odsłonięte, jak pokazano na poniższym rysunku:

mi) Potwierdź, że najwyższa i najniższa temperatura mieści się w zakresie 35 ± 0.2 ℃ średniomi) Potwierdź, że najwyższa i najniższa temperatura mieści się w zakresie 35 ± 0.2 ℃ średniomi) Potwierdź, że najwyższa i najniższa temperatura mieści się w zakresie 35 ± 0.2 ℃ średniomi) Potwierdź, że najwyższa i najniższa temperatura mieści się w zakresie 35 ± 0.2 ℃ średniomi) Potwierdź, że najwyższa i najniższa temperatura mieści się w zakresie 35 ± 0.2 ℃ średniomi) Potwierdź, że najwyższa i najniższa temperatura mieści się w zakresie 35 ± 0.2 ℃ średnio
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2.2.3 Rysunek obszaru wykrywania temperatury ciała ludzkiego 2.2.3 Rysunek obszaru wykrywania temperatury ciała ludzkiego 

za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：za) BF3221 （ 7mm ） / BF5421 （ 13mm ） ：

ja. Obiekt stoi na krawędzi ciała czarnego (3 m od aparatu), jest skierowany w stronę aparatu i widzi na zdjęciu odsłoniętą 

głowę i ramię; 

ii. Dolną granicę reguły rysuje się na ramieniu badanej osoby, a górną granicę reguły można narysować do górnej 

krawędzi obrazu; obszar detekcji znajduje się na poniższym rysunku

b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：b) BF3221 （ 3,5 mm ） / BF5421 （ 7,5 mm ） ：

iii. Badana osoba stoi na krawędzi ciała czarnego (2 metry od aparatu), a metoda ustawienia odnosi się do obiektywu 7 

mm; 

Ustawienie na poniższym rysunku wskazuje, że alarm dźwiękowy i wizualny zostanie wygenerowany, gdy temperatura głowy 

pacjenta przekroczy 37,3 ℃pacjenta przekroczy 37,3 ℃



 11 

Uwaga: Gdy wartość filtra kąta zatrzasku wynosi 1, wykrywana jest tylko strona przednia (podobna do zdjęcia na certyfikacie), a wartość wynosi 90, a przednia strona 

jest wykrywana 

2.2.4 Alarmowa korekta temperatury 2.2.4 Alarmowa korekta temperatury 

Z powodu różnicy środowiska mogą występować błędy w temperaturze mierzonej osoby. Jeśli w najlepszej odległości pomiaru temperatury 

znajduje się więcej niż 5 osób, a zmierzona temperatura jest na ogół wysoka lub niska, można to skompensować poprzez korekcję 

temperatury. Na przykład, jeśli wynosi 0,5 ℃ niżej, wpisz 0,5 ℃temperatury. Na przykład, jeśli wynosi 0,5 ℃ niżej, wpisz 0,5 ℃temperatury. Na przykład, jeśli wynosi 0,5 ℃ niżej, wpisz 0,5 ℃temperatury. Na przykład, jeśli wynosi 0,5 ℃ niżej, wpisz 0,5 ℃

do korekty temperatury, a jeśli wynosi 0,5 ℃ wyżej, wypełnij - 0,5 ℃do korekty temperatury, a jeśli wynosi 0,5 ℃ wyżej, wypełnij - 0,5 ℃do korekty temperatury, a jeśli wynosi 0,5 ℃ wyżej, wypełnij - 0,5 ℃do korekty temperatury, a jeśli wynosi 0,5 ℃ wyżej, wypełnij - 0,5 ℃

Uwaga: jeśli na miejscu nie ma ciała czarnego, po skorygowaniu temperatury „włączanie” na poniższym rysunku nie jest sprawdzane, w 

przeciwnym razie pomiar temperatury będzie niedokładny; 

Jeśli masz ciało czarne, musisz włączyć włączanie. 
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2.2.5 Regulacja ramy twarzy kamery termowizyjnej 2.2.5 Regulacja ramy twarzy kamery termowizyjnej 

Ustawienia kamery >> właściwości kamery >> kanał 2 >> znajdź regulację kalibracji obuocznej, dostosuj strzałki w górę, w dół, w lewo i w prawo (ustaw 

długość kroku) zgodnie z rzeczywistą sytuacją, możesz precyzyjnie dostroić ramkę termowizji twarzy i musi sprawić, że ramka twarzy będzie dokładna. 

Poniższy obrazek:

Renderowania są następujące: 
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3) Ogłoszenia3) Ogłoszenia

Poniższe informacje dotyczą ciała czarnego ：Poniższe informacje dotyczą ciała czarnego ：

➢ Ostrzeżenie➢ Ostrzeżenie

Ostrzeżenie wskazuje stan, który może wyrządzić szkodę użytkownikowi. Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, postępuj zgodnie z tymi 

wytycznymi:
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• Upewnij się, że miejsce jest wolne od oleju, chemikaliów, materiałów łatwopalnych i materiałów wybuchowych! • Upewnij się, że miejsce jest wolne od oleju, chemikaliów, materiałów łatwopalnych i materiałów wybuchowych! 

• Użyj środowiska to 5 ℃ ~ 40 ℃, ( idealna temperatura środowiska pomiaru temperatury to • Użyj środowiska to 5 ℃ ~ 40 ℃, ( idealna temperatura środowiska pomiaru temperatury to • Użyj środowiska to 5 ℃ ~ 40 ℃, ( idealna temperatura środowiska pomiaru temperatury to • Użyj środowiska to 5 ℃ ~ 40 ℃, ( idealna temperatura środowiska pomiaru temperatury to • Użyj środowiska to 5 ℃ ~ 40 ℃, ( idealna temperatura środowiska pomiaru temperatury to • Użyj środowiska to 5 ℃ ~ 40 ℃, ( idealna temperatura środowiska pomiaru temperatury to 

10 ℃ ~ 30 ℃). Nie wkładaj go do pudełka o wysokiej i niskiej temperaturze bez pozwolenia, aby uniknąć wypadków! 10 ℃ ~ 30 ℃). Nie wkładaj go do pudełka o wysokiej i niskiej temperaturze bez pozwolenia, aby uniknąć wypadków! 10 ℃ ~ 30 ℃). Nie wkładaj go do pudełka o wysokiej i niskiej temperaturze bez pozwolenia, aby uniknąć wypadków! 10 ℃ ~ 30 ℃). Nie wkładaj go do pudełka o wysokiej i niskiej temperaturze bez pozwolenia, aby uniknąć wypadków! 10 ℃ ~ 30 ℃). Nie wkładaj go do pudełka o wysokiej i niskiej temperaturze bez pozwolenia, aby uniknąć wypadków! 

• Upewnij się, że używasz gniazda uziemiającego, aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem! • Upewnij się, że używasz gniazda uziemiającego, aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem! 

• Blackbody nie może być używany do zastosowań innych niż testowanie temperatury i kalibracja! • Blackbody nie może być używany do zastosowań innych niż testowanie temperatury i kalibracja! 

• Niedopuszczalna jest zmiana zakresu pogrubionej powierzchni bez pozwolenia, aby uniknąć uszkodzenia • Niedopuszczalna jest zmiana zakresu pogrubionej powierzchni bez pozwolenia, aby uniknąć uszkodzenia 

pogrubiona czcionka lub powodująca wypadki z bezpieczeństwem! 

• Zabrania się demontażu lub ponownego montażu ciała czarnego bez pozwolenia! Rozerwanie lub uszkodzenie manipulatora• Zabrania się demontażu lub ponownego montażu ciała czarnego bez pozwolenia! Rozerwanie lub uszkodzenie manipulatora

dowód etykiety, produkt nie jest objęty gwarancją. 

➢ Ogłoszenie➢ Ogłoszenie

Aby uniknąć uszkodzenia przyrządu lub wpływu na dokładność testu, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: 

• Niedopuszczalne jest dotykanie powierzchni promieniowania ciała czarnego, a brud prowadzi do zmniejszenia • Niedopuszczalne jest dotykanie powierzchni promieniowania ciała czarnego, a brud prowadzi do zmniejszenia 

dokładność ciała czarnego lub złom, aby uniknąć zarysowania powierzchni promieniowania ciała czarnego i wpłynąć na dokładność pomiaru 

temperatury. 

• Tylko do użytku w pomieszczeniach. Środowisko użytkowania powinno być wolne od oczywistej konwekcji powietrza i silnego światła• Tylko do użytku w pomieszczeniach. Środowisko użytkowania powinno być wolne od oczywistej konwekcji powietrza i silnego światła

napromieniowanie, silne zakłócenia elektromagnetyczne i wibracje. 

• Przestrzeń rozpraszania ciepła powinna być zarezerwowana wokół ciała czarnego i odległości od otoczenia • Przestrzeń rozpraszania ciepła powinna być zarezerwowana wokół ciała czarnego i odległości od otoczenia 

przedmioty nie powinny być mniejsze niż 10 cm. 

➢ Kalibrowanie➢ Kalibrowanie

• W celu zapewnienia dokładności pomiaru temperatury ciała czarnego zaleca się wysłanie • W celu zapewnienia dokładności pomiaru temperatury ciała czarnego zaleca się wysłanie 

blackbody do Dahua Co., Ltd. w celu regularnej płatnej kalibracji. Cykl kalibracji trwa zwykle jeden rok.

➢ Codzienna konserwacja➢ Codzienna konserwacja

• Ciało czarne będzie zarządzane i utrzymywane przez wyznaczony personel oraz obsługę techniczną • Ciało czarne będzie zarządzane i utrzymywane przez wyznaczony personel oraz obsługę techniczną 

i należy sporządzić zapisy dotyczące wykorzystania. 

• W trakcie użytkowania nie wolno zakrywać żadnych przedmiotów na czarnym ciele, aby nie wpływać na • W trakcie użytkowania nie wolno zakrywać żadnych przedmiotów na czarnym ciele, aby nie wpływać na 

rozpraszanie ciepła, a tym samym dokładność temperatury. 

• Gdy nie jest konieczne stosowanie, należy dobrze zabezpieczyć przed kurzem i umieścić czarne ciało • Gdy nie jest konieczne stosowanie, należy dobrze zabezpieczyć przed kurzem i umieścić czarne ciało 

do opakowania lub pokryte czystą szmatką. Upewnij się, że temperatura i wilgotność środowiska przechowywania są 

odpowiednie.

• Zaleca się stosowanie neutralnego detergentu do czyszczenia skorupy ciała i miękkiej szczotki do czyszczenia • Zaleca się stosowanie neutralnego detergentu do czyszczenia skorupy ciała i miękkiej szczotki do czyszczenia 

kurz na powierzchni promieniowania ciała czarnego. 

4 FAQ 4 FAQ 

1. Co to jest ciało czarne? Jaka jest rola? Czy potrzebujesz fizycznego połączenia z kamerą?

Ciało czarne można po prostu rozumieć jako źródło odniesienia stałej temperatury (stała temperatura może być utrzymywana po włączeniu zasilania). 

Podczas badania temperatury ludzkiego ciała, ciało czarne jest zazwyczaj ustawione na 35 ℃,Podczas badania temperatury ludzkiego ciała, ciało czarne jest zazwyczaj ustawione na 35 ℃,

który jest wykorzystywany do korekcji temperatury akwizycji obrazu termowizyjnego, aby osiągnąć dokładność 
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wymagania ± 0,3 ℃.wymagania ± 0,3 ℃.wymagania ± 0,3 ℃.wymagania ± 0,3 ℃.

Pogrubienie nie musi być podłączone do kamery, jest osobne. Po włączeniu można go umieścić na ekranie aparatu zgodnie z 

instrukcją instalacji.

2. Włącz czas stabilizacji sprzętu. 

Blackbody: włącz i podgrzewaj przez 20 minut; sprzęt do obrazowania termicznego: włącz i podgrzewaj przez 60 minut z najlepszym 

efektem.

3. Czy może być zainstalowany na zewnątrz, czy na zewnątrz. 

Ponieważ temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność i inne czynniki środowiskowe mają duży wpływ na pomiar temperatury 

powierzchni termowizyjnej, nie zaleca się instalowania na zewnątrz lub w obszarze bezpośrednio połączonym z zewnętrzem, ale 

w zamkniętym i względnie stabilne środowisko bez wiatru. 

4. Dlaczego zaleca się mierzenie temperatury czoła czołowego? 

Przede wszystkim temperatura czoła różnych ludzi ma również różnicę temperatur. W przypadku maski odsłonięty obszar czoła jest 

stosunkowo duży, co jest wygodniejsze do pomiaru temperatury. Rzeczywista temperatura przedniej i bocznej twarzy tej samej osoby / 

tej samej pozycji jest inna. W przypadku masek punkty wysokiej temperatury są głównie na czole, uszach i szyi, a temperatura jest 

różna u różnych osób. Dlatego konieczne jest jednolite zmierzenie się z kamerą i równomierne przetestowanie temperatury przedniej, 

aby zmniejszyć wpływ różnicy temperatur między różnymi częściami.

5. Jaki jest najlepszy zakres temperatur do pomiaru temperatury? 

Najlepszy zakres temperatur w pomieszczeniu pozbawionym wiatru i stabilnym środowisku wynosi 10 ℃ ~ 30 ℃Najlepszy zakres temperatur w pomieszczeniu pozbawionym wiatru i stabilnym środowisku wynosi 10 ℃ ~ 30 ℃Najlepszy zakres temperatur w pomieszczeniu pozbawionym wiatru i stabilnym środowisku wynosi 10 ℃ ~ 30 ℃Najlepszy zakres temperatur w pomieszczeniu pozbawionym wiatru i stabilnym środowisku wynosi 10 ℃ ~ 30 ℃

6. Najlepsza odległość do pomiaru temperatury? 

Najlepsza odległość pomiaru temperatury jest taka sama jak odległość między ciałem czarnym a sprzętem. 

Odległość wykrywania 3,5 mm wynosi 2 m, a szerokość poprzeczna 2 m wynosi około 1,5 m; Odległość wykrywania 7 mm wynosi 3 m, a 

szerokość poprzeczna 3 m wynosi około 1,3 m; wartość pomiaru temperatury daleko od optymalnej odległości zostanie zmniejszona, a wartość 

pomiaru temperatury zbliżona do optymalnej odległości zostanie zwiększona.

7. Ile głowic można przetestować? 

Jak pokazano na poniższym rysunku, w normalnym użytkowaniu nie ma wielu osób (szerokość 1,3-1,5 m) w najlepszej odległości pomiaru 

temperatury. Nie ma ograniczenia co do liczby głowic w obszarze wykrywania, ale jest za daleko lub zachodzi na siebie, co może skutkować 

brakiem lub niedokładnym pomiarem temperatury. Zaleca się testowanie jeden po drugim.

8. Dlaczego obraz kanału termowizyjnego zacina się po pewnym czasie? Jest to normalne?

Normalna. Aby zapewnić jednorodność obrazu i dokładność pomiaru temperatury, obrazowanie termiczne potrzebuje czasu, aby 

ustawić zerową wartość zerową w celu korekty. Podczas ustawiania pustego miejsca obraz raz utknie, a wewnętrzna część 

urządzenia „kliknie” raz, co jest normalną sytuacją.

9. Dlaczego obrazowanie termiczne nie mierzy temperatury po pierwszej konfiguracji 

Czas systemowy nie jest zsynchronizowany, patrz ustawienie synchronizacji czasu w debugowaniu systemowym. 

10. Dlaczego rama głowy jest niedokładna? 

Może to być związane z kątem montażu i tłem środowiskowym na miejscu. Jeśli efekt detekcji głowy nie jest idealny, prosimy o 

dostarczenie wideo Dav z dwoma kanałami na miejscu. Wyślij Xu Fangrong i Fang Shengdong przez interaktywną platformę Dahua 

(wybierz Intranet Pobierz dla typu wychodzącego). Po otrzymaniu wideo R & amp; D zoptymalizuje i wykona iterację zgodnie ze sceną.

11. Jak wyłączyć pogrubiony alarm wyjątku? 
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Wybierz zarządzanie zdarzeniami >> alarm wyjątku ciała czarnego >> wyjątek ciała czarnego, włącz i wyłącz lub włącz. Domyślna czułość wynosi 60, a im 

niższa wartość, tym mniejsze prawdopodobieństwo zgłoszenia nieprawidłowości w ciele czarnym. Poniższy obrazek:


