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ThermaCheckTM 
TC160, TC160-AU/EU/UK 
 

Sistema de triagem de temperatura 
corporal elevada seguro, eficaz e 
automatizado 

 

Ideal para: 
• Pequenas e Médias Empresas 
• Escolas e creches 
• Armazéns e fábricas  
• Casas de enfermagem e casas de 

repouso 
• Ginásios e instalações desportivas 
• Teatros e arenas 
• Hotéis e Casinos  

 

 

  

Por que escolher o ThermaCheck? 

Este sistema automatizado de triagem de temperatura corporal elevada é perfeito para saguões de negócios e 
outros pontos de entrada importantes. Com fácil configuração e alarmes de temperatura personalizáveis, você 
monitorará a temperatura das pessoas em minutos. O ThermaCheck ajuda a manter protocolos de distanciamento 
social adequados para ajudar a manter seus funcionários, clientes e convidados seguros. Elimine erros do operador 
e obtenha resultados instantâneos, precisos e confiáveis sem a necessidade de treinamento especial. Envie 
notificações por e-mail (até 10 destinatários) quando um alarme for violado. 

 

    
• Fácil configuração 
• Software simples de usar 
• Rede multicâmera 
• Nenhum treinamento especial necessário

• Detecção automática de rosto 
• ≤ ± 0,5˚F Precisão 
• Wide FOV - lida facilmente com várias 

pessoas, bem como altura variante do 
assunto 

• Preço mais baixo do que outro elevado 
térmico portátil 
câmeras de temperatura corporal 

   

   
Alarme configurável pelo usuário Amplo campo de visão Detecção automática de rosto AI 
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O que está na caixa: 
• Câmera ThermaCheck 
• Adaptador de energia  
• Cabo Ethernet e adaptador 

USB 
• Tripé de mesa e extensão de 

montagem 

 Software ThermaCheck 
Interface poderosa e fácil de usar 
que facilita a configuração e 
calibração dos níveis de alarme 
da câmera. Além disso, fornece 
alertas visuais e sonoros, para que 
você saiba se um limite de 
temperatura foi excedido 
imediatamente, enquanto 
mantém o distanciamento social 
seguro. 
 

 

Medição de temperatura 

E  

Alarme 

Faixa de Temperatura Ideal: 91 - 104˚F (33 - 40˚C) / Máx .: 82 - 113˚F (28 - 45˚C) 

Precisão de temperatura ** Sem corpo negro: ≤ ± 0,5˚F (≤ ± 0,3˚C); (Faixa Ideal) 

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

Calibração Sujeito humano ou corpo negro 

Modo Alvo Pessoa única ou múltipla 

Rastreamento Inteligente Rastreamento automático e leitura de temperatura mais alta 

Alerta de Temperatura Valor limite definido pelo usuário 

Câmera térmica 

Tecnologia de Sensor Microbolômetro Vox Não Resfriado 

Resolução 160 x 120 

NETD <50 mK (0,050 ˚C) 

FOV 57˚x 44˚ 

Paletas de cores Vermelho Ferro 

Câmera Visual 

Tecnologia de Sensor CMOS de 1 / 2,9 polegadas 

Tamanho do pixel 2 MP 

Resolução 1920 x 1080 

Baixo nível de luz Cor: 0.1Lux @ (F1.2) / B & W: 0.01Lux @ (F1.2) 

Wide Dynamic Suportado 

Equilíbrio de cores Suportado 

Redução de ruído digital Redução de ruído digital 3D 

Geral 

Temperatura de operação 50 - 113˚F (0 - 45˚C) / Preferido: 60 - 90˚F (16 - 32˚C) 

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

Adaptador de energia* Entrada: 100-240 V CA, Saída: 15 V 2 A CC 

Dimensão 3,75 x 3,5 x 1,6 pol. (95 x 88 x 40 mm) 

Peso 12,3 oz (348 g) 

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

** ThermaCheck
TM
 a precisão da deriva é mostrada em um período de 30 horas sem o uso de um corpo negro. 

 
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. 
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