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فحص الحمى
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الحرارية؟الكاميرة  

.أي جسم له درجات حرارة أعلى من الصفر المطلق ينبعث من كمية يمكن اكتشافها من اإلشعاع

مادي مع تقوم الكاميرا الحرارية بتحويل األشعة تحت الحمراء إلى قيم درجات الرمادي ، وتطابق قيم درجات الر

.قيم درجة الحرارة من خالل نموذج خوارزمي

(blackbody) معايرة عن طريق ( الرمادي درجة حرارة اللون منحنى ) يتم الحصول على نموذج 

-:المبدأ -

-:مزايا -

شاف يمكن أن تساعد الكاميرات الحرارية ذات الدقة العالية في درجات الحرارة على اكت

يمكن استخدام الكاميرات. ارتفاع درجات حرارة الجسم مما قد يشير إلى وجود حمى

.الحرارية لفحص الحمى من المسافرين والمتسوقين وعمال المكاتب

-:تطبيق -
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، مما ال تستغرق الكاميرا الحرارية سوى ثانية واحدة للكشف عن درجة حرارة الشخص: عاليةكفاءة -1

.يسمح بفحص أعداد كبيرة من األشخاص في وقت واحد

د ، تتميز الكاميرات الحرارية بقياس درجة حرارة عدم التالمس على بعد حوالي متر واح: السالمة-2

وتجنب االتصال الجسدي غير الضروري



...الحراريةعملية فحص الحمى 

الكاميرا الحرارية فحص سريع. 2

اس حرارة استخدم مقيبالنسبة للشخص الذي تم تحديده بحمى ، 

.للتحقق مرة أخرى

ميزان الحرارة االختيار الثانوي. 3

استخدام حلول الكشف عن الحمى الحرارية إلجراء فحص 

سريع للحشد المتحرك بكفاءة

ة المساحلفصل مساحة داخلية في قم بإعداد قناة فحص سريعة 

.إلى أجزاء قليلة

الفحصقم بإعداد قناة . 1
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حل فحص الحمى المهنية

مكونات الحل
HD Bullet Fever Screening Thermographic Camera + 

Accessories + iVMS-4200 + PoE Switch

الحلمزايا 

، مما يوفر مزيًدا من 288* 384تبلغ الكامرة الحرارية دقة 

التفاصيل للصور وتغطية أوسع لقياس درجة الحرارة

مم نطاق فحص للحمى يتراوح 15توفر العدسة الحرارية مقاس 

أمتار ، ويمكن استخدامه مع الكاميرا الحرارية( 9) إلى( 4.5)من 

المحمولة باليد لالستخدام طويل المدى

خدام طويل حل ثابت ليس فقط لالستخدام المؤقت ولكن أيًضا لالست

األجل

، وتفي بمتطلبات فحص الحمى األولية℃0.5± الدقة هي 

تلبية متطلبات المراقبة العادية،MP 4بصرية قناة يدعم 

التثبيتنصائح 

احمستقرة دون الريبيئة داخلية يوصي لتثبيت في 

الحد االعلئ للمساحة

9 m

3
.9

 m

Camera & Accessories

PoE Switch

(المسافة والعرض)منطقة تغطية الكاميرا الرسومية الحرارية 

للمساحةالحد األدنى 

4.5 m

1
.9

5
 m
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المهنيةحل فحص الحمى 

خطة التثبيت والمراقبة المؤقتة فيديو للقنوات الحرارية والضوئية

1.7 m
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حل فحص الحمى المحمول

مكونات الحل

( +  اختياري)حامل ثالثي القوائم + كاميرا تصوير احترافية محمولة 

iVMS-4200 (PC) / Hik-Thermal ( (تطبيق جوال

مزايا الحل
ويمكن دمجها مع جهاز ، Wi-Fiتدعم كاميرا التصوير الحراري المحمولة شبكة 

وقت ، كما تدعم التنبيه الصوتي في الجهاز كمبيوتر محمول / كمبيوتر شخصي 

.الفعلي والتحميل التلقائي اللتقاطات الشاشة

شاشة تعمل باللمس لضمان تجربة المستخدم•

يدعم مناطق قياس درجة الحرارة المرنة•

، وتلبية متطلبات فحص الحمى األولية℃0.5± الدقة •

نصائح التثبيت

، مع الحفاظ على المسافة متر 1.5يوصى بتثبيت الكاميرا على ارتفاع 

متر2.5إلى 1.5بين األهداف والكاميرا من 

يوصي لتثبيت في بيئة داخلية مستقرة دون الرياح•

يمر الناس بالكاميرا الحرارية واحدة تلو األخرى•

Hik-thermal

1.5 m

TP21B
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حل فحص الحمى المحمول

الميدانياألداء 

MAX

CEN

8



حل فحص الحمى المحمول

ن ، يؤمن مسافة بين المشغل واألشخاص المستهدفي

الضروريوتجنب االتصال الجسدي غير 

ة كفاءة أعلى ، أكثر مالءمة لتدفق الحشود سريع

الحركة

 اءة الحد االستخدام والتشغيل ، يحتاج فقط إلى قرسهل

األقصى للقيمة على الشاشة

 قادرة على حفظ لقطات من األشخاص يحتمل أن

تكون محفوفة بالمخاطر كدليل

 العميل / يمكن أن تتكامل مع جهاز الكمبيوتر

المحمول ، كحل مرن

مزايا الكاميرا الحرارية

الكاميرا الحرارية المحمولة

في الوقت الحقيقي: السرعة

الصور الحرارية: عرض

دقيقة/ شخص 60: الكفاءة

فيديو/ لقطات : تخزين المعلومات

WIFIمعتمد

ميزان حرارة الجبين

م0،03-0،01: المسافة

ثواني5-1: السرعة

رقمي فقط: العرض

دقيقة/ شخص 12: الكفاءة

ال: تخزين المعلومات

VS
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حل فحص الحمى االقتصادية

مكونات الحل

محول +لفحص الحمئ  Bullet / Turretالتصوير الحراري كاميرا 

iVMS-4200 + PoE+ محول ترايبود + ثالثي القوائم  Switch

مزايا الحل

اإلنذارات /الحمى البرجية / تدعم الكاميرا التصويرية للتصوير بالرصاص 

استثناء درجة الحرارة إلخطار المشغل في الوقت المناسبالصوتية 

وفحص أهداف متعددة في نفس ، AIيدعم الكشف عن جسم اإلنسان •

الوقت ، مع انخفاض اإلنذارات الكاذبة 

، وتفي بمتطلبات فحص الحمى األولية ℃0.5± الدقة هي •

تلبية متطلبات المراقبة العادية ، MPقناة بصرية 4يدعم •

سهلة التركيب والتكوين البسيط •

نصائح التثبيت

، مع الحفاظ على متر 1.5ارتفاع يوصى بتثبيت الكاميرا على •

3كاميرا )متر 1.5إلى 0.8المسافة بين األهداف والكاميرا من 

(مم6كاميرا بحجم )متر 2.5إلى 1.5أو من ( مم

مستقرة دون الرياحبيئة داخلية يوصي لتثبيت في •

3 mm device

1.5 m

1
m

6 mm device

2.5 m

1
.6

7
 m

Camera Part

PoE Switch

منطقة تغطية الكاميرا الحرارية 10



حل فحص الحمى االقتصادية

األداء الميداني
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1.5 m

الرصد

في الوقت الحقيقي

VMSعلى 

1 to 1.5 m



Recommanded distance

حل فحص الحمى االقتصادية

عن الجسم  بالذكاء الصناعيتقليل اإلنذارات الكاذبة الناجمة عن الكشف •األشخاصفحص الحمى متعدد 

شخصا في وقت واحد30الكشف عن ما يصل إلى •

مم3متر للعدسة الحرارية 1.5إلى 0.8المسافة الموصى بها بين األهداف والكاميرا هي من •

قناة بصريةالحراريةقناة 

في هذه اللقطات ، يضع الشخص زجاجة ماء دافئ على جبينه لمحاكاة درجة حرارة الجسم غير الطبيعية وإنذارات * 

.النظام
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االفضلحل فحص الحمى 

مكونات الحل

Bullet/Turret كامرة فحص الحمئ

+ Tripod + Tripod adaptor + iVMS-4200 + PoE Switch + Blackbody calibrator

مزايا الحل

ا ، يمكن للحل أن يقلل من اإلنذارات المفقودة بأقل من قيمته℃0.3± بدقة أعلى 

الحقيقية

نصائح التثبيت

متر1.5ارتفاع يوصى بتثبيت الكاميرا على 

م 5أو ( مم6)م 2، أو ( مم3)م 1أو يتم استخدام معاير الجسم األسود مع الكاميرا ، •

بعيًدا عن الكاميرا( ب/ 2637)

ض اليسرى من عر/ في الزاوية العلوية اليمنى معاير الجسم األسود دائًماتأكد من ظهور •

.الكاميرا

تأكد من عدم حظر أداة معايرة الجسم األسود بواسطة أهداف أخرى أثناء قياس درجة الحرارة•

مستقرة دون الرياحبيئة داخلية يوصي لتثبيت في •
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حل فحص الحمى االفضل

خطة التثبيت والمراقبة المؤقتة

مخطط التثبيت طويل األجل

والبصريةالحرارية للقنوات فيديو 
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التطبيقات

مستشفئ

متجر تسوق محطة

مطار

سكك حديد

مكتب مدرسة

مصنح
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المنتجات الحرارية الراقية-عرض المنتج 

；288× 384: الحرارية•

；مم 15: العدسة•

；1520× 2688: البصريةالدقة •

；مم 6: بصريةعدسة •

℃0.5± : الدقة•

(مع الجسم األسود)℃±0.3 

℃45-30: للعملالنطاق

DS-2TD2636B-15/P

؛120× 160: الدقة الحرارية

؛480× 640: الدقة البصرية

℃0.5± : الدقة

℃45-30: النطاق

شاشة لمسية

صورة ثنائية الطيف االنصهار

يدعم واي فاي

يدعم أجهزة اإلنذار الصوتي

التقاط الشاشة التلقائي وتحميلها

DS-2TP21B-6AVFW
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المنتجات الحرارية االقتصادية-عرض المنتجات 

DS-2TD2617B-3/6PA(B)

DS-2TD1217B-3/6PA(B)

االكسسوارات

Blackbodyجهاز معايرة 

℃0.1: قرار درجة الحرارة

℃0.1± : الدقة

ساعة/ ℃0.1± : درجة حرارة االستقرار

0.02± 0.97: االبتعاثية الفعالة

℃30إلى 0: درجة حرارة التشغيل

حامل ثالثي القوائم

UNC 1/4 "-20اتصال ثالثي القوائم 

ى يوصى بشراء حامل ثالثي القوائم على المستو

المحلي للوفاء بالمعايير

• Thermal: 160 × 120；

• Lens: 3 mm / 6 mm；

• Optical: 2688 × 1520；

• Optical lens: 4 mm / 8 mm；

• Video mode: Bi-spectrum image 

fusion；

• Accuracy: ±0.5℃

± 0.3℃ (with blackbody)

• Range: 30-45℃

• Supports audio alarms

• Thermal: 160 × 120；

• Lens: 3 mm / 6 mm；

• Optical: 2688 × 1520；

• Optical lens: 4 mm / 8 mm；

• Video mode: Bi-spectrum image 

fusion;

• Accuracy: ±0.5℃

± 0.3℃ (with black body)

• Range: 30-45℃

• Supports audio alarms
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وحلول لفحص الحرارة Hikvision مزايا

لماذا نختار

HIKVISION

التصوير الحراري بالحمىيمكن أن تقوم كاميرات 

دما المشغلين على الفور عنبإطالق اإلنذارات إلعالم 

.شخص مصاب بالحمىيمر 

إنذارات الصوت المدمجة

Hikvision Bullet/Turret  تتميز كاميرات

التصوير الحراري الخاصة بفحص الحمى بالكشف

إلصالح مناطق القياس  AIعن جسم اإلنسان 

على األجسام البشرية ، وبالتالي تقليل اإلنذارات

.الكاذبة التي تسببها مصادر الحرارة األخرى

الكشف عن جسم اإلنسان

دم بصفتها المزود الرائد لحلول األمان في العالم ، تق

Hikvision  مجموعة منتجات غنية بما في ذلك

والمفاتيح ، وما إلى ذلك ، ، NVRالكاميرات الحرارية ، 

.مما يسهل على العمالء إعداد حل كامل ومحترف

حل بوقفة واحدة

من خالل االستفادة من خوارزمية قياس درجة .

والبيانات Hikvision’sالحرارة المطورة ذاتيا من 

االت الضخمة التي تم الحصول عليها من الكثير من الح

.، فإن دقة قياس درجة الحرارة موثوقة للغاية

خوارزمية فريدة من نوعها الذاتي المتقدمة
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التعليمات

يمكن أن تؤثر الرياح والشمس في الهواء الطلق : ج

بسهولة على درجات حرارة سطح األجسام البشرية 

، مما ينتج عنه انحراف بينوحالة تشغيل الكاميرا 

درجة حرارة سطح الجسم المقاسة ودرجة حرارة الجسم 

.الفعلية

.الداخللضمان الدقة ، نوصي بشدة بتطبيق الحلول في

هل يمكن تثبيت كاميرا التصوير الحراري الخاصة : س

؟بفحص الحمى في الهواء الطلق

الجسم األسود هو مصدر قياسي للحرارة ، : ج

لى حيث تستطيع الكاميرات الحرارية معايرة ع

.أساس درجة حرارة جهاز معايرة الجسم األسود

ال يلزم يحتاج الجسم األسود فقط إلى التشغيل ، و

.االتصال باإلنترنت

الحرارية مع جهاز Hikvisionتتوفر كاميرات 

.أسود لزيادة الدقة

حالًيا ، ال تدعم أجهزة معايرة أجهزة 

Hikvision  السوداء سوى معايير اإلمداد

ي بالطاقة الصينية دون الحصول على شهادة ف

.الخارج

ما هو تدريج الجسم األسود؟ ما الذي يجب مالحظته: س

شرائه؟قبل 

ن جسم تستطيع الكاميرات استخدام تقنية الكشف ع: ج

لن تسبباإلنسان ، لذا فإن مصادر الحرارة األخرى 

.إنذارات خاطئة

مثل أكواب )هل تسبب مصادر الحرارة األخرى : س

إنذارات كاذبة؟( الشاي والغاليات وما إلى ذلك

قم . متحتاج الكاميرات إلى التسخين قبل االستخدا: ج

30، ( الكاميرا المحمولة)دقائق 5بتشغيلها وانتظر لمدة 

.(bullet / turret camera).دقيقة

متى يمكنني استخدام وظيفة فحص الحمى بعد: س

تشغيل الكاميرا؟

يدعم . تكتشف الكاميرا األجسام البشرية عند الفحص: ج

ولكن ال يزال . شخًصا في كل مرة30ما يصل إلى 

نوصي بإجراء شخص قياس درجة الحرارة من قبل 

.شخص

هل تستطيع الكاميرا اكتشاف األجسام البشرية: س

لقياس درجة الحرارة

دقة في الوقت الحالي ، تتطلب الكاميرات ذات ال. ال: ج

معايرة في الوقت الفعلي مع 0.5cal± األعلى من 

 blackbodyدقة المعاير . جسم أسود وتعويض ذكي

±لذلك من المستحيل تحقيق دقة . ℃0.1± هي حاليا 

0.1by لى تتوفر حلول ذات دقة أع. بواسطة الكاميرات

 ±0.3℃.

ات هل يمكن أن تصل دقة التصوير الحراري للكامير: س

؟℃0.1± الحرارية إلى 
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شكرا لكم


