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1. O que está na caixa 
 

 

 

2. Descrição do Produto 
ThermaCheck LT (TC160-LT) é uma câmera infravermelha portátil alimentada por bateria projetada para rastrear 

indivíduos quanto à temperatura corporal elevada (EBT). Ele pode ser usado como um dispositivo portátil ou 

montado em um tripé para operação com as mãos livres. O TC160-LT possui um monitor LCD independente para 

exibir imagens térmicas em tempo real enquanto as medições de temperatura são feitas automaticamente de um 

indivíduo na cena. Um alerta soa se a temperatura do indivíduo estiver acima de um limite definido pelo usuário. A 

operação de sensoriamento remoto de temperatura fornecida pelo TC160-LT permite que o distanciamento social 

seja mantido enquanto a triagem EBT pública responsável é conduzida. 

 

AVISO: TC160-LT pode ser danificado se usado incorretamente. Leia a seção Cuidados operacionais 

deste manual para garantir uma vida longa para este instrumento de precisão.  

 

ThermaCheck LT 

  

Adaptador de rosca de ¼-
20 ”para talabarte 

Cabo USB tipo C 

Lanyard de pulso 
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3. Interface da câmera 
A Figura 1 identifica as partes principais da interface do usuário TC160-LT.  

 

Figura 1: Partes principais da interface do usuário TC160-LT 

1) Câmera térmica 

2) tela de LCD 

3) Botões para cima / para baixo para navegação no menu  

4) Botão Power / Select para Power (quando pressionado) e seleção de menu  

5) Botão de instantâneo para câmera 

6) Entrada de alimentação USB Tipo C 

4. Começo rápido 

1. Ligar / desligar 

Pressione e segure o botão Ligar / Selecionar Figura 1- (4) para ligar / desligar a câmera.  

Notas:  

1. Recomenda-se aguardar 1 minuto após ligar a câmera antes de iniciar a triagem para obter 

medições mais precisas. 

2. A câmera pode ser reinicializada ao pressionar simultaneamente o botão Liga / Desliga / 

Selecionar Figura 1- (4) e o botão Instantâneo Figura 1- (5) por 20 segundos. 

2. Triagem de temperatura corporal elevada 

Direcione o campo de visão da câmera para a tela do assunto, alinhando a caixa na tela com o rosto do 

assunto, conforme mostrado na Figura 2.  
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Figura 2: display de temperatura TC160-LT 

Notas:  

1. A temperatura do assunto aparecerá automaticamente no canto superior esquerdo da tela. Se a 

temperatura do objeto estiver acima do limite definido pelo usuário, um alarme sonoro soará e o display 

de temperatura ficará vermelho. 

2. Uma escala incorreta da caixa de entrada reduzirá a precisão da leitura da temperatura. Consulte a Seção 

5 para ajustar o tamanho da caixa do cabeçote. 

3. A temperatura limite para acionar um alarme é definida pelo usuário nas configurações, consulte a seção 

8 do menu de configuração, item (5) 

4.  A temperatura ambiente preferencial deve cair na faixa de: 64 - 79˚F (18 - 26˚C) 

5. Se o fundo tiver uma forte fonte de assinatura de calor, considere olhar a câmera em outra direção 

durante a exibição 

6. As medições de temperatura de indivíduos que entram na área de triagem pelo lado de fora podem ser 

afetadas se houver uma diferença significativa de temperatura entre esses dois ambientes. 
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5. Tamanho da caixa principal 

Use os botões de seta para cima / para baixo do painel frontal Figura 1- (3) para dimensionar a caixa da cabeça 

para o tamanho do rosto do sujeito.  

 

Figura 3: Ilustração da escala da caixa de entrada, correta (coluna da esquerda) e incorreta (coluna da direita) 

6. Instantâneo  

Para tirar uma foto, pressione o botão Snapshot Figura 1- (5) 

Notas:  

1. TC160-LT pode armazenar até 800 imagens. 

2. Para excluir imagens individualmente, consulte a seção 8, item (1) do menu de configuração. 

3. As imagens podem ser exportadas para um computador através do conector USB Type-C da câmera. A 

câmera deve ser desligada para transferência de imagem. 

  

 

 

 

Dimensionamento 
correto da caixa 

 

Dimensionamento incorreto da 
caixa 
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7. Ícones de exibição 

1.  Bateria - Mostra o estado da carga enquanto a camera está funcionando com energia da bateria. 

 é exibido enquanto conectado para um externo fonte de energia. 

2.  Distância - Mostra a configuração de distância entre a câmera e o assunto (ajuste pela 

configuração da caixa de cabeça discutida na Seção 5). 

 

8. Menu de configurações 

O menu Configurações é aberto ao pressionar o botão Liga / Desliga / Selecionar e pode ser navegado usando os 

botões de seta para cima / para baixo e o botão Liga / Desliga / Selecionar para selecionar um item de menu. O 

menu de configurações será fechado após 3 segundos se nenhuma seleção for feita. Os itens do menu de 

configurações são descritos a seguir: 

1.  Cache de imagens -Use os botões de seta para cima / para baixo para navegar pelas imagens 

armazenadas. Use o botão Instantâneo para selecionar uma única imagem a ser excluída; Para selecionar 

todas as fotos para exclusão, pressione e segure o botão Instantâneo. Pressione o botão de seta para cima 

para confirmar a exclusão ou o botão de seta para baixo para cancelar. Pressione o botão Liga / Desliga / 

Selecionar para sair do cache de imagens. 

2.  Configurações da paleta -O botão Liga / Desliga / Selecionar alterna entre quatro opções de paleta: 

vermelho ferro, cinza, arco-íris e chama (vermelho em cinza).  

3.  Layout de exibição -O botão Liga / Desliga / Selecionar alterna entre duas opções de layout: retrato 

e paisagem. 

4.  Seleção de unidades - Altere as unidades de temperatura (junto com as unidades de distância) entre 

F / pés ou C / cm. 

5. Limite de alarme - Use os botões de seta para cima / para baixo para alterar a temperatura limite. 

Use o botão Power / Select paraatribua o desejado limite de alarme.  

6.  Compensação de temperatura - Usado para calibrar a câmera (consulte a Seção 9, Calibração da 

câmera) 

7.  Informações do dispositivo - Firmware e informações de fabricação 
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9. Calibração de câmera 

A leitura da temperatura da câmera pode ser calibrada em relação a um objeto humano usando as seguintes 

etapas. 

1. Tem o assunto fique na distância desejada da câmera para as condições de exibição.  

2. Usando as setas para cima / para baixo do painel frontal para dimensionar a caixa de exibição para a 

mesma largura da cabeça do sujeito (consulte a Seção 5). 

3. Determine a temperatura corporal do sujeito usando um termômetro padrão para testa ou ouvido. 

4. Entre no menu de configurações pressionando o botão Power / Select e navegue e selecione o  

Compensação de temperatura item do menu. 

5. Use as setas para cima / para baixo do painel frontal para ajustar a leitura de temperatura da câmera para 

coincidir com a temperatura do objeto de calibração.  

10. Cuidados Operacionais 
TC160-LT é um instrumento de precisão que pode ser danificado se usado incorretamente. Certifique-se de que 

todos os usos da câmera sigam estritamente as seguintes diretrizes. 

1. Não aponte a câmera para fontes fortes de radiação, como o sol ou luz laser. A visualização de fontes 

fortes de radiação com o TC160-LT danificará o sensor e degradará o desempenho da câmera. 

2. Evitar prolongado visualização de objetos de alta temperatura que excedem a faixa de temperatura 

recomendada do TC160-LT. 

3. Não use a câmera em um ambiente onde a temperatura exceda 45 ° C.  

4. Não toque nas lentes. Danificar a lente afetará o desempenho da câmera. 

5. Não tente desmontar a câmera. Se a sua câmera precisar de manutenção, entre em contato com o 

atendimento ao cliente da Planck Vision Systems: https://www.planckvisionsystems.com/customer-care 
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11. Ficha de dados 
 

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 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) 

 

12. O ThermaCheck LT pode ser usado para diagnosticar 

doenças? 

Não. A câmera TC160-LT foi projetada apenas para triagem preliminar de temperatura. Embora a literatura 

científica disponível apóie o uso de câmeras infravermelhas para esse fim [1], elas não podem ser utilizadas para 

diagnósticos médicos, pois a temperatura da pele é influenciada pelas condições ambientais. Indivíduos com 

leituras de temperatura cutânea anormais devem ser avaliados posteriormente com um termômetro de grau 

médico. 

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. 

_____________________  

[1] Ring, Francis J. e EYK Ng. “Padrões de imagem térmica infravermelha para detecção de febre humana.” Imagem 

infravermelha médica: princípios e práticas. CRC press, 2007. 

13. Obrigado 
Obrigado por adquirir a câmera TC160-LT. Desenvolvemos nossos produtos para oferecer desempenho confiável e 

duradouro, e queremos ter certeza de que você está satisfeito com sua compra. Para mais informações sobre o 

 se à vontade para entrar em contato conosco em-e sintackvisionsystems.comwww.plan produto, visite

 com perguntas, problemas e comentários. info@planckvisionsystems.com 


