
Workswell medicas
kamera termowizyjna do skanowania twarzy

Bezkontaktowy
pomiar temp.
Kamera termowizyjna MEDICAS 
automatycznie wykrywa wszelke anomalie 
temperatur na powierzchni skóry.

Obiektyw
termowizyjny
Niewymienny obiektyw o polu widzenia 45° x 
37° i ogniskowej f = 13 mm.
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Opis głównych funkcjonalności
MEDICAS

Podwójne monitorowanie twarzy Obrazowanie twarzy kamerą kolorową i termowizyjną z kalibracją w 
czasie rzeczywistym        

Sposób kalibracji Ciągła rekalibracja kamery co każde 5 sekund – na bazie wzorca ciała 
czarnego

Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD), sensor 1/3”, automatyczny balans bieli, szeroki 
zakres dynamiki, kompensacja podświetlenia, kontrola czasu ekspozycji

Rozdzielczość 640 x 512 pikseli 

Zakres temperatur 0 °C to +50 °C zakres zoptymalizowany do skanowania ludzkiej twarzy

Czułość 0.03 °C (30 mK) 

Precyzja pomiaru ± 0.3 °C (precyzja pomiaru w stosunku do referencyjnego ciała czarnego) 

Częstotliwość pomiaru Kamera nie podlega ograniczeniom eksportowym 

Zakres widmowy / detektor 7.5 – 13.5 μm / niechłodzony sensor mikrobolometryczny 

Obiektyw 45° 

Filtr ochronny Filtr chroni obiektyw przed uszkodzeniami i kurzem 

Zoom cyfrowy 1 – 14x

Redukcja szumów Zaawansowana redukcja szumów 3D

Ostrość Autofocus

Precyzyjny pomiar Urządzenie wyposażone jest w źródło promieniowania ciała czarnego 
tym samym zapewniając stabilny i precyzyjny pomiar. Rekalibracja co 5s     

Kamery zintegrowane z komputerem 
wbudowanym 

Urządzanie łączy w sobie kamery i komputer analizujący obraz:
  system operacyjny zapewnia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia
  łatwy dostęp do panelu kontrolnego z pomocą klawiatury USB 
  lub po   Ethernet (na żądanie)

SPECYFIKACJA KAMERY TERMOWIZYJNEJ

SPECYFIKACJA KAMERY WIZYJNEJ



System zdalnej kontroli System operacyjny MEDICAS zapewnia dostęp do wszystkich funkcji 
urządzenia w czasie rzeczywistym.

Port Ethernet (RJ-45) Przesyłanie strumienia danych i kontrola kamery (na specjalne zamówienie) 

Port Micro USB 2.0 Dostęp do dysku

Port USB 2.0 Podłączenie klawiatury

Wyjście wideo Micro HDMI 1280 x 720 pikseli (720p), format 16:9

Ethernet SDK Ethernet SDK do integracji kamery (na zamówienie)

Oprogramowanie kamery Zabudowane oprogramowanie do kontroli funkcji alarmowania i analiz

Pamięć Wewnętrzny szybki dysk SSD 256GB do nagrywania wideo i 
przechowywania zdjęć.
Zewnętrzny slot na kartę Micro SD do zgrywania danych

Format zdjęć i nagrań Obrazy radiometryczne JPEG i obrazy z kamery cyfrowej Full HD JPEG
Kompresja obrazu HD kodekiem h.264
Radiometryczny pełno klatkowy zapis w podczerwieni (zapis danych 
surowych)

Funkcje kamery Korekcja temperatury z pomocą źródła promieniowania ciała 
czarnego przeprowadzana w czasie rzeczywistym.
Funkcje pomiarowe: wykrywanie najcieplejszych punktów, pomiar 
uśredniony 
Ustawienia zakresu temperatur: manualne
Zaawansowany dwupoziomowy system alarmowania o chorobie.
Tryby kamery: wizualizacja Obraz w Obrazie z funkcją wszczynania alarmu 
Jednostki temperatury: Stopnie Celciusza i Fahrenheita

KOMUNIKACJA I STEROWANIE ZDALNE

PAMIĘĆ I ZAPIS DANYCH

OPROGRAMOWANIE I SDK 



Obudowa Obudowa z wytrzymałego aluminium gwarantuje długookresowy 
stabilność pomiarów

Napięcie wejściowe 230VAC / 110VAC 

Pobór energii (średnio) 12 W 

Waga kamery < 450 gramów

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 83 mm x 85 mm x 68 mm 

Otwory montażowe 2 x 1/4-20 UNC gwint (1x od dołu, 1x od góry) 

ZASILANIE, WAGA I ROZMIARY

Zawartość zestawu Głowica MEDICAS, Źródło promieniowania czarnego ciała, zabudowany 
system operacyjny MEDICAS OS, certyfikat kalibracji, zasilacz, skrzynia 
transportowa 

Zakres temperatur otoczenia 15 °C to +30 °C (bez zakurzenia, przeciągów i zawilgotnienia) 

Wilgotność względna < 90% bez kondensacji 

Temperatura przechowywania -30 °C do +60 °C 
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