


Dải đo nhiệt độ: 30-45℃
Nhiệt độ hoạt động: 10-35℃
Độ chính xác: ±0.5℃
Độ phân giải:160 × 120

1 Lắp đặt –Triển khai nhanh trên giá ba chân

A. Gắn bộ chuyển đổi của giá ba chân lên đế gắn

B. Đặt bộ chuyển đổi lên camera

2 Cấu hình

C. Lắp camera lên giá ba chân

Thông số lắp đặt khuyến cáo

Mã sản phẩm
Khoảng cách 

giữa người và camera

DS-2TD1217B-3/PA
0.8-1.5m

DS-2TD2617B-3/PA

DS-2TD1217B-6/PA
1.5-3m

DS-2TD2617B-6/PA

3 Lời khuyên

Đế gắn vào giá

ba chân cho 

camera thân trụ

Bán cầu:DS-2TD1217BThân trụ:DS-2TD2617B

1.Chọn Đo thân nhiệt - Body Thermography 

là kiểu tài nguyên VCA

2. Vào phần giao diện cấu hình cục bộ (Local), bật và

lưu các cài đặt sau 

3. Vào Phần Cài đặt cơ bản đo thân nhiệt, cấu hình 

và lưu các cài đặt sau 

Phát xạ: Với da người, giá trị này thường đặt ở mức 

0.98

Khoảng cách: Khoảng cách thực tế giữa camera và

người 

Bật Cho phép phát hiện khuôn mặt và Hiển thị nhiệt độ

Khuyến cáo bỏ tích mục Tải lên hình ảnh khuôn mặt 

chụp được và Hiển thị vị trí nhiệt độ khuôn mặt 

Đặt nhiệt độ báo động và Nhiệt độ tiền báo động (Alarm 

Temp. và Pre-alarm Temp )

Bấm Vẽ vùng để chỉnh vùng phát hiện khuôn mặt 

Bấm Max. Pupil Distance và Min. Pupil Distance để vẽ

khung lọc, giá trị tối đa, tối thiểu là khoảng cách phát hiện 

của camera

4.Cấu hình phần Cài đặt Camera 01 (ảnh quang học)

Bỏ tích ô Cho phép hiệu chỉnh Blackbody (Enable Blackbody 

Correction) nếu không sử dụng thiết bị phát nhiệt chuẩn )

Tích ô Cho phép Bù thân nhiệt và để giá trị như mặc định.

Mã sản phẩm Chiều cao Góc chiếu

DS-2TD1217B-3/PA

1.5m ≤20°
DS-2TD2617B-3/PA

DS-2TD1217B-6/PA

DS-2TD2617B-6/PA
D. Hoàn thành lắp đặt

Môi trường sẽ dễ gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của camera ảnh nhiệt. Do đó cần phải 

sử dụng trong môi trường trong nhà không có gió và có nhiệt độ môi trường ổn định. Sau đây là

một số lời khuyên

1. Lắp đặt ở vùng giám sát 1 chiều, và đảm bảo rằng camera có thể nhìn rõ mặt của người được 

đo thân nhiệt.

2. Tránh các khu vực phía sau quá đông người hoặc quá sáng.

3. Sau khi bật camera 30 phút, vào phần Đo thân nhiệt, vì camera cần thời gian khởi động và ổn 

định.

4. Nếu có một khoảng chênh lệch lớn giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, đặc biệt khuyến cáo 

cần chờ hơn 5 phút rồi mới đo nhiệt độ người đi từ bên ngoài vào .

5. Làm đúng theo hướng dẫn về khoảng cách đo nhiệt độ.

Camera đo thân nhiệt
Hướng dẫn lắp đặt & cấu hình

5. Cấu hình phần Cài đặt Camera 02 (ảnh nhiệt)

Đế gắn vào giá

ba chân cho 

camera bán cầu




