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Soluções para detecção
de temperatura corporal
Mais segurança para ambientes fechados

Distribuidor

Novidade Veili!
A Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções de segurança eletrônica,
possui uma linha completa de câmeras visuais, termográficas, gravadores, controladores
e drones, e a VEILI como distribuidor regional HIKVISION oferece para todas as suas
revendas esta novidade com sua linha completa de produtos.

TECNOLOGIA INTELIGENTE AO SERVIÇO
DA SEGURANÇA E PREVENÇÃO
Soluções eficazes, que representam uma
alternativa aos processos manuais considerados
onerosos. Fáceis de implementar e que se adaptam
a cada cenário de maneira prática, de modo a
facilitar o trabalho de todos que utilizam, gerando
espaços protegidos.

SOLUÇÕES PARA DETECÇÃO DE TEMPERATURA
SEGURANÇA

RAPIDEZ

INTELIGÊNCIA

Medição sem
contato físico

Deteção de temperatura
em até 1 segundo

Deteção por IA, redução
de alarmes falsos

Câmeras termográficas

Processo

Controle de acessos

CÂMERAS E SOLUÇÕES
TERMOGRÁFICAS COM DETECÇÃO
DE TEMPERATURA
As câmeras termográficas representam
uma solução de medição e prevenção
extremamente eficiente. A tecnologia
dos dispositivos termográficos da
Hikvision destaca-se principalmente pelas
seguintes caraterísticas:
ALTA PRECISÃO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
TECNOLOGIA BI-SPECTRUM

UMA SOLUÇÃO PARA CADA NECESSIDADE
Trabalhamos com diversos dispositivos capazes de se adaptar às diferentes necessidades e
cenários. A principal diferença entre as várias soluções reside na resolução e, principalmente,
na distância focal.

Solução portátil
Câmera termográfica de mão. Capaz de
capturar imagens de forma automática,
imagens definidas, bateria com 8 horas
de duração e detecção de temperatura
em apenas 1 segundo

Solução de rápida implementação
Câmeras termográficas de lente dupla
bullet e mini-dome. Permite instalação
rápida em tripé, de modo a criar uma zona
de controlo preliminar de temperatura em
qualquer espaço necessário.

Solução fixa para longo prazo
Câmeras termográficas de lente
dupla bullet, com resolução térmica
de 384x288 e lente de longo alcance,
proporcionam um alcance de deteção de
até 9 metros. São capazes de detectar
várias pessoas em movimento de forma
simultânea (até 30), realizar a análise e
a deteção da temperatura individual.

TERMINAIS DE CONTROLE DE ACESSO
COM DETEÇÃO DE TEMPERATURA
Controle de acesso com reconhecimento facial,
validação de temperatura e utilização de máscara.
Os terminais podem ser instalados em paredes ou em
cima de catracas e permitem até 6 estados de controle
de presença: entrada, saída, início de descanso, fim de
descanso, início e fim de horas extras.

Diferentes modelos para maior adaptação às necessidades de cada cliente: um terminal com a
instalação em parede, solução plug&play com suporte incorporado tipo pedestal e um módulo
para a instalação em catracas. Ideal para o retorno aos escritórios, edifícios, indústria e escolas.

Terminal com suporte em parede
para controle de acesso

Terminal autônomo

Terminal para catracas

DRONES DE ALTA PERFORMANCE
PARA DIVERSAS APLICAÇÕES
Drones são uma vantagem para que o
monitoramento seja amplo e eficaz. Os drones
Hikvision possuem diversos acessórios, dentre
eles, câmeras visuais, câmeras térmicas, sirenes
e lâmpadas de alto alcance.

LOCAIS DE APLICAÇÃO
As soluções de deteção de temperatura da Hikvision foram desenvolvidas para
utilização em qualquer espaço público que tenha fluxo de pessoas.
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ESCOLAS

AEROPORTOS

LOJAS
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