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ThermaCheckTM M1 
TC160-M1, TC160-M1-AU/EU/UK 
 
O sistema ThermaCheck M1 de visão dupla, temperatura e máscara, ajuda 
a criar um ambiente mais seguro para funcionários e visitantes em público 
e instalações privadas 
 
Características: 
• A IA integrada verifica rapidamente uma e / ou várias 
pessoas 

• Plug and Play - sem necessidade de PC 
• O alto rendimento reduz a formação de linhas  
• Fácil de ver o estado de aprovação / reprovação para 
detecção de temperatura e máscara 

• Salva imagens com carimbo de data / hora 
• Exibe estatísticas de triagem 
• Relé embutido  
 
Perfeito para: 
• Edifícios de escritórios 
• Fábricas e armazéns 
• Instalações de enfermagem e reabilitação 
• Setor de hospitalidade 
• Entretenimento e instalações esportivas 
 
Ideal para integração: 
• Acomoda soluções VMS e NVR de segurança padrão 

 
 
O ThermaCheckTM M1 Advantage 
ThermaCheck M1 é uma câmera de visão dupla autônoma e fácil de usar para triagem automatizada de temperatura 
corporal elevada, detecção de máscara e contagem de pessoas. A conectividade HDMI simples permite que a cabeça 
da câmera seja emparelhada com a tela de sua escolha.Um relé de status de alarme permite integração com outras 
formas de controle de acesso. Resultados de triagem precisos e confiáveis,integrado em seus outros protocolos de 
entrada, ajudará a manter seus funcionários, clientes e convidados seguros.  
 
 
 

 

Inteligente 
 
 
Detecção automática de rosto, 
alertas de máscara, aprovação / 
falha de temperatura e contador 

de pessoas 

 

Autônomo 
 
 
O computador de bordo com 
software integrado permite que 
você comece a digitalizar em 

nenhum momento  

 

Acessível 
 
 
Cabeça de câmera econômica e 
conectividade HDMI oferecem a 
melhor solução de triagem de 

valor 
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O que está na caixa: 
• Câmera ThermaCheck M1 
• Adaptador de energia 
• cabo HDMI 
• Mouse 
• Cartão SD de 32GB 

  
O ThermaCheck M1 possui uma interface HDMI poderosa e fácil de usar. 

 
 

Medição de 
temperatura 

E  
Alarme 

Faixa de Temperatura 82 - 113˚F (28 - 45˚C) 

Precisão de temperatura ± 0,5˚F (± 0,3˚C) 

Distância de Medição 3,5 - 13,1 pés (1 - 4 m) 

Calibração Sujeito humano ou corpo negro 

Modo Alvo 
Única ou múltipla pessoa (aproximadamente 10 pessoas no 

máximo) 

Alerta de Temperatura Valor limite definido pelo usuário 

Alerta de máscara Liga / desliga 

Térmico 
Câmera 

Tecnologia de Sensor Microbolômetro 

Resolução 160 x 120 

NETD <50 mK (0,05˚C) 

FOV 57˚x 44,3˚ 

Paleta de cores Ferro Vermelho 

Visual 
Câmera 

Tecnologia de Sensor CMOS de 1 / 2,8 polegadas 

Tamanho do pixel 2 MP 

Resolução 1920 x 1080 

Baixo nível de luz Cor: 0,01 Lux @ (F1.5) 

Em geral 

Conexões 2 x USB; 1 x HDMI; 1 x relé 

Temperatura de operação 50 - 113 ° F (0 - 45 ° C) / Preferidos: 60 - 90 ° F (16 - 32 ° C);  

Umidade EC 60068-2-30 / 24h 85% UR 

Adaptador de energia* Entrada: 100-240 V CA, Saída: 12 V 2 A CC 

Dimensão 5,2 pol. X 3,5 pol. X 1,8 pol. (130 mm x 90 mm x 45 mm) 

Peso 16,5 oz (465 g) 

SDK API HTTP para fácil integração com VMS 

*Tipo de adaptador de energia internacional especificado pelo sufixo do número do modelo, com as seguintes opções:  
 TC160-M1-EU (Tipo-C), TC160-M1-UK (Tipo-G) e TC160-M1-AU (Tipo-I) 

Isenção de responsabilidade: Nossos produtos não são usados para diagnosticar nenhuma doença. A Planck Vision Systems não está anunciando 
nossas câmeras como equipamentos médicos. Nossos produtos podem identificar apenas indivíduos com temperatura cutânea elevada. Não há 
como detectar termicamente um indivíduo infectado que não tenha temperatura corporal ou cutânea elevada e apenas um profissional médico 
licenciado pode determinar se esse indivíduo está passando por uma condição médica anormal. 

Compartimento de cartão SD 


