
ISD-SMG318LT-F

Detektor przejścia do pomiaru temperatury

Opis

ISD-SMG318LT-F chodnikowy wykrywacz metalu, wykorzystując technologię 

termowizyjną, realizuje bezkontaktowy pomiar temperatury. Funkcja wykrywania 

twarzy aparatu umożliwia dokładne pozycjonowanie pomiaru. Wykrywacz 

obsługuje również wykrywanie metalu.

Nadaje się do kontroli bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych i jest szeroko 

stosowany w miejscach publicznych, ważnych miejscach itp. Zalecany jest do użytku 

w pomieszczeniach o bezwietrznej atmosferze.

Funkcje

• Bezkontaktowy pomiar temperatury: pomiar temperatury twarzy z 

dokładnym dopasowaniem personelu. Dokładność temperatury: ± 0.5 ℃, odległość 

wykrywania: 0,5 do 1,5 m, wysokość celu: 1,45 m do 1,85 m

Filtrowanie temperatury: regulowany próg temperatury. Temperatura 

przekroczenia progu wyzwoli słyszalne światło stroboskopowe

•

•

Wyświetlacz liczenia: wyświetla liczbę osób przechodzących, czasy alarmów 

metalowych, temperaturę w czasie rzeczywistym, liczbę osób w nienormalnej 

temperaturze

Wykrywanie metalu: metal lubi klips

Alarm obejmujący wiele obszarów: wskazuje pozycję metalu na ciele. Maks. 18 obszarów

Komponent modułowy: łatwa transmisja i instalacja

•

•

•

Funkcje termowizyjne Funkcje systemu:

Dwukanałowy, pojedynczy adres IP

Podwójne strumieniowanie

Zasilanie PoE

Poziom ochrony IP66

Temperatura pracy: 5 ℃ do 40 ℃, ＜ 95% RH Interfejsy:

Samodostosowujący się interfejs sieciowy 10M / 100M

Gniazdo Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC (128G / 256G) 1-kanałowe wejście / 

wyjście alarmowe

Inteligentne funkcje:

Wykrywanie wyjątków temperatury

Łącznik dla alarmu dźwiękowego

Połączenie alarmu światła białego stroboskopu 

Funkcje termowizyjne:

Czujnik niechłodzony, rozdzielczość: 160 x 120 

Obsługuje AGC4.0, DDE i 3DNR Obsługuje podwójny 

obraz fuzyjny

Obsługuje światło widzialne i ramkę termowizyjną na warstwach

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• 15 pseudokolorów: biały, czarny, czerwony itp. Funkcje 

światła widzialnego:

4 MP, 1 / 2,7 "CMOS, maks. rozdzielczość: 2688 × 1520 @ 25fps Obsługuje niską 

przepływność, małe opóźnienia i zwrot z inwestycji

Niezależne ustawienia dla warunków dziennych i nocnych

• 1-kanałowe wejście / wyjście audio

1-kanałowe wejście zasilania 12 VDC 

Bezpieczeństwo:

Weryfikacja bezpieczeństwa, taka jak HTTPS, obsługuje tworzenie licencji

Trzy poziomy użytkowników, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie użytkownika i hasła

•

•

• •

•

•

Funkcje wykrywania metali
• Ustawienia czułości: można ustawić 255 poziomów czułości. Liczenie osób: 

wyświetlanie liczby przechodzących osób i osób w stanie alarmu

• Dokładność wykrywania: metal wielkości klipsa (lub klipsa 1/2) jest wykrywalny 

na środku detektora. Można wykluczyć towary takie jak klamra do paska. Miedź, 

aluminium i cynk (ponad 150 g), kontrolowany nóż i pistolet są wykrywalne 

Anty-interferencja: wiele detektorów może pracować na bieżąco w tym samym 

czasie

Alarm obejmujący wiele obszarów: wskazuje pozycję metalu na ciele. Maks. 18 obszarów

Ustawienia częstotliwości: można ustawić 100 częstotliwości i inny dźwięk 

dzwonka dla różnych częstotliwości

•

•

•

• Diody LED pozycjonujące: diody LED po bokach czujki do wskazywania 

pozycji towarów zabronionych.

ekran LCD

Przechowywanie parametrów czułości dla różnych scen dla ustawień 

skrótów.

Materiał: powłoka PVC

•

•

•

•

Specyfikacje

Czujnik

Maks. Rozkład

Pixel Interval

Pasmo odpowiedzi

NETD

Obiektyw (ogniskowa)

MRAD

Pole widzenia

Min. Odległość ogniskowania

Otwór

Niechłodzony czujnik tlenku wanadu 160 × 

120

17 μ m

8 do 14 μm

≤ 40 mk (przy 25 ° C, F # = 1,0)

3mm

9.44

50 ° × 37.2 °

0,5 m

1.1

15, biały żar, czarny żar, fusion1, tęcza, fusion2, czerwony tlenek żelaza1, czerwony tlenek żelaza2, puce, 

kolor1, kolor2, lód i ogień, deszcz, czerwony upał, zielony żar i ciemnoniebieski

4 MP 1 / 2,7 "Progressive Scan CMOS 2688 × 1520 przy 25 

klatkach na sekundę

0,0018 lx @ (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z IR od 1/3 s do 

1/100 000 s

4mm

84,0 ° × 44.8 °

ICR

120dB

Termiczny

Obrazowanie

Pseudo kolor

Czujnik

Rozkład

Min. natężenie oświetlenia

Czas otwarcia migawki

Długość ogniskowa

Kąt pola

Przełącznik dzień / noc

Zakres WDR

Widzialne światło



Odległość IR

Obrazowanie termiczne i światło widzialne Zdjęcie 

w obrazie

Maks. 15 m

Obrazowanie termiczne zintegrowane z ramą światła widzialnego Obsługuje światło 

widzialne i ramkę termowizyjną na warstwach

Obsługuje (obsługiwane są tylko reguły pomiaru temperatury i temperatura)

Połączenie światła stroboskopowego i alarmu dźwiękowego

Tryb ekspercki: 10 kufli, 10 klatek, 21 reguł na każdej linii Wykrywanie 

twarzy AI, wykrywanie wielu celów

30 do 45 ℃

Alarm wyzwalany, gdy temperatura przekroczy próg Brak czarnego korpusu: ±

0.5 ℃

Z czarnym korpusem: ± 0.3 ℃

H.265 / H.264 / MJPEG

Główny profil

Profil podstawowy / Profil główny / Profil wysoki 32 Kb / s do 

8 Mb / s

G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

64 kb / s (G.711) / 16 kb / s (G.722.1) / 16 kb / s (G.726) / 32-192 kb / s (MP2L2) Karta Micro SD / 

Micro SDHC / Micro SDXC (128 GB lub 256 GB)

（ 96/86/77/76 ） NVR serii I.

Obsługuje podgląd na żywo / odtwarzanie, wyświetlanie reguł, raport alarmów i zdalną konfigurację

Światło widzialne: 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080), 25 kl./s (1280 × 960), 25 kl./s (1280 × 720)

Światło widzialne: 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080), 30 kl./s (1280 × 960), 30 kl./s (1280 × 720)

Obrazowanie termiczne: 25 kl./s (160 × 120 (wyjście 320 × 240)) Światło 

widzialne: 50 Hz: 25 kl./s (704 × 576), 25 kl./s (640 × 480) Światło widzialne: 60 

Hz: 30 kl./s (704 × 480), 30 kl./s (640 × 480) Obrazowanie termiczne: 25 kl./s (160 

× 120 (wyjście 320 × 240))

IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NT

P, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI, SDK, Ehome, GB28181

20

Trzy poziomy: administrator, operator, użytkownik ogólny

Uwierzytelnianie użytkownika i hasła, szyfrowanie HTTPS, kontrola IEEE 802.1x, filtrowanie 

adresów IP

1, wejście alarmowe od 0 do 5 V.

1, wyjście przekaźnikowe NO, konfigurowalny typ alarmu

1, 3.5mmMic in / Line in interfejs. Wejście liniowe: 2-2,4 V [pp]

1, 600 Ω

1

1, samodostosowanie RJ45 10 / 100M

1

1

Ramka obrazu

Inteligentna nakładka informacyjna

Inteligentna funkcja Alarm połączenia

Wykrywanie wyjątków temperatury

Pomiar temperatury ciała

Zakres pomiaru

Alarm temperatury

Temperatura

pomiary

Dokładność pomiaru

Kompresja wideo

H265:

H264:

Szybkość transmisji wideo

Standard wideo

Szybkość transmisji audio

Przechowywanie kart SD

Kompresja

Przechowywanie

Pamięć NVR

Główny strumień

Strumień podrzędny

Sieć

Protokół sieciowy

Protokół interfejsu

Maks. numer kanału podglądu na żywo Użytkownik

Strategia bezpieczeństwa

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Wejście audio

Wyjście audio

Przycisk reset

Interfejs sieciowy

Interfejs RS-485

Gniazdo karty SD

Berło



Klient

Przeglądarka

Zasilacz

Konsumpcja

Operacja

wilgotność

iVMS-4200 / HIK-CONNCET

IE7 +, Chrome18 +, Firefox5.0 +, Safari 5.02 + 110 ~ 

240VAC ， 50-60 Hz

<72 W.

i kamera szybkoobrotowa: 5 ℃ do 40 ℃, ＜ 95% RH

Czujnik przejścia: -20 ℃ do 85 ℃, 99%, kamera kopułkowa 

RH: IP66

Detektor bramkowy: IP53

temperatura

Generał

Poziom ochronny

Wymiar detektora (bez kopuły

aparat fotograficzny)

Wymiar kamery kopułkowej

Wymiar paczki

Waga netto

2200 x 850 x 480 mm (wys. X szer. X gł.)

Wymiar

138,3 mm × 138,3 mm × 123,1 mm (wys. X szer. X gł.) 2270 x 700 x 

230 mm (wys. X szer. X gł.)

Około 50 kgWaga

Dostępny model

ISD-SMG318LT-F




