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ThermaCheckTM

 LT 
TC160-LT 
 

Corpo Elevado Portátil 

Câmera de monitoramento de temperatura 

 

Ideal para: 

• Pequenas lojas ou negócios 
• Tráfego de triagem baixo a moderado 
• Recepcionistas interagindo com clientes 
• Locais temporários  
• Locais com serviços limitados 

  

 

 

 

 
ThermaCheck LT é uma câmera infravermelha de baixo custo, alimentada por bateria, projetada para selecionar 
indivíduos quanto à temperatura corporal elevada (EBT). Possui um monitor independente para exibir imagens 
térmicas em tempo real. As medições de temperatura são feitas automaticamente na cena da câmera e o operador é 
alertado quando a temperatura de um indivíduo está acima de um limite definido pelo usuário. 

  

 

   

 

Portátil 
 

 

Compacto e fácil de transportar, 
com bateria recarregável de 

longa duração. 

 

Versátil 
 

 

Operação portátil fácil de usar 
em muitos cenários de triagem. 

 

Baixo custo 
 

 
Preço mais baixo do que outras 
câmeras portáteis de triagem 

EBT. 

 

Por que escolher o ThermaCheckTM ? 
É o sistema de triagem de temperatura corporal elevada mais confiável e acessível disponível atualmente, tornando-o 
perfeito para saguões de negócios e outros pontos de entrada importantes. É fácil de usar e alarmes de temperatura 
personalizáveis, permite configurar a triagem em minutos, enquanto o sensoriamento remoto de temperatura permite 
que o distanciamento social seja mantido enquanto o monitoramento público de EBT responsável é conduzido. 
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ThermaCheckTM

  LT 

Corpo Elevado Portátil 

Câmera de monitoramento de temperatura 

 

O que está na caixa:  
• Câmera ThermaCheck LT 
• cabo USB 
• Rosca de ¼-20 "para adaptador de cordão 
• Cordão de pulso 

 
 

 
 
  
 
 
Recursos 
• Sensor remoto de temperatura, até 6 pés 
• Display LCD TFT de 3,5 "integrado 
• Bateria de lítio recarregável  
• Memória flash interna com capacidade para 800 fotos  
• Receptáculo USB-C para carregamento e transferência de 
imagem 

 

Medição de 

temperatura e 

alarme 

Faixa de Medição 93-108 ° F （34-42 ° C) 

Precisão de medição ≤ ± 0,9 ° F （≤ ± 0,5 ° C) 

Distância de Medição 2–6 pés (0,6-1,8 m) 

Modo Alvo Pessoa solteira 

Alerta de Temperatura Valor de limite de alarme definido pelo usuário 

Câmera 

térmica 

Tecnologia de Sensor Microbolômetro Não Resfriado 

Resolução 160 x 120 

NETD <50 mK (0,050 ˚C) 

FOV 57˚x 44˚ 

Paletas de cores 
Vermelho ferro, cinza, arco-íris e chama (vermelho em 

cinza) 

Geral 

Exibição Tela TFT de 3,5 ”(480 x 320) 

Bateria 4 horas, Bateria de polímero de lítio 1500 mAH 

Temperatura ambiente 64 - 79 ˚F (18 - 26 ˚C) 

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

Avaliação de IP IP54 

Dimensão 4,9 x 2,8 x 0,63 pol. (125 x 72 x 16 mm) 

Peso 6,5 oz (180 g) 

 

 
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.  


