


Giải pháp 

Sàng lọc nhiệt độ 

Hikvision 



Nhiệt độ bề mặt da người 

là một chỉ số sức khỏe vật 

lý rất quan trọng. 

 

Trong nhiều tình huống, 

những người có nhiệt độ bề 

mặt da bất thường cần được 

phát hiện nhanh chóng và 

chính xác để có  biện pháp 

ngăn ngừa tình huống trở 

nên nguy hiểm. 

Lời tựa 



Tình hình hiện tại 

• Tiếp xúc gần giữa những người dùng, 

dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao. 

Tiếp xúc gần, Nguy cơ cao 

• Cần đầu tư nhiều nhân lực. 

• Phải kiểm tra từng người, không hiệu 

quả. 

Chi phí cao, Hiệu quả 

thấp 

• Cần thu thập thủ công, có thể dẫn 

đến lỗi do nhập liệu và không 

phản hồi kịp thời. 

Khó thu thập số liệu thống 

kê 

Các phương pháp truyền thống như sử dụng nhiệt kế đo trán, đo tai hoặc nhiệt 

kế thủy ngân thực hiện tốt trong việc phát hiện những người có nhiệt độ bề mặt 

da bất thường. Tuy nhiên tất cả những phương pháp này đều có những thiếu sót 

rõ rang và đáng kể: 



• Giảm nhân lực và thời gian tiến 

hành đo nhiệt độ. 

• Xuất dữ liệu đo nhiệt độ thời gian 

thực và chính xác để hỗ trợ quản lý 

và ra quyết. 

Phương án tốt hơn 

Sử dụng máy móc thay vì nhân lực là 

một lựa chọn tôt shơn về nhiều mặt: 

 

• Giảm tiếp xúc giữa người và người. 

Quá trình phát hiện nhanh chóng và 

thuận tiện, giảm thiểu tác động 

đến việc đi lại hàng ngày của mọi 

người. 



Quy trình sàng lọc 

Xác định đối tượng có nhiệt 

độ cao 

Kiểm tra lại bằng nhiệt kế đo 

trán, đo tai, nhiệt kế thủy 

ngân 
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S 
AFE – AN TOÀN 

Không tiếp xúc, khoảng 

cách xa và độ chính xác 

cao, giảm nguy cơ lây 

nhiễm chéo 

E 
FFICIENT – HIỆU QUẢ 

Hiệu quả cao, tự động 

kích hoạt cảnh báo, giảm 

chi phí nhân lực 

A 
DAPTABLE – THÍCH ỨNG 

Nhiều loại sản phẩm, dễ 

dàng triển khai, phù hợp 

cho nhiều ứng dụng 

T 
RACEABLE – THEO DÕI 

Kết hợp nhiệt độ, hình 

ảnh và nhận dạng khuôn 

mặt để dễ dàng quản lý 

thông tin 

人体测温黑体 

Sàng lọc nhiệt độ sơ bộ nhanh không cần tiếp 

xúc 

2 

Đo nhiệt độ bề mặt da Đi vào 



Giải pháp sàng lọc nhiệt độ triển khai 

nhanh 
Giải pháp 

1 

 Tại lối vào, sử dụng ngắn hạn 

 Không đi dây hay lắp đặt phức tạp 

1-1 Camera ảnh nhiệt 

Xem trực tiếp ảnh lưỡng phổ trực 

quan 

1-2 Thiết bị không dây 

Kết nối nhanh, không cần dây 

cáp 

Tổng quan giải pháp 

 Cùng với Camera ảnh nhiệt 

 Cùng với Camera ảnh nhiệt cầm tay 

1-3 Cổng phát hiện kim loại 

Cảnh báo âm thanh và đèn chớp tức 

thời 

 Cùng với Cổng phát hiện kim loại 



Sàng lọc nhiệt độ nhóm đông 

người 
Giải pháp 

2 

Sàng lọc nhiệt độ với Kiểm soát 

vào ra 

 Trong nhà, không có gió 

 Kiểm soát an ninh và Sàng lọc 

nhiệt độ  ở lối vào có đường 

dẫn kiểm soát lưu lượng 

 Với Thiết bị kiểm soát vào ra sàng 

lọc nhiệt độ không chạm gắn tường 

MinMoe 

Giải pháp 

3 

 Không gian mở trong nhà, 

không gió 

 Lưu lượng người đông 

 Sàng lọc nhiệt độ đám đông 

Sàng lọc nhóm đông người có nguy cơ cao 

với Hiệu năng cao 

 Với Camera ảnh nhiệt thân 

trụ 

Không chạm, Nhanh hơn nhưng An toàn 

hơn 

Tổng quan giải pháp 



Giải pháp 

4 

Sàng lọc nhiệt độ khi Tuần tra 

 Trong nhà, không có gió 

 Tuần tra theo lịch trình không cố định 

Bất cứ đâu, Bất cứ khi nào, Chỉ cần 

một click 

 Với Camera ảnh nhiệt cầm tay 

• One display, all information 

Giải pháp 

5 

 Trong nhà, không có gió 

 Nhận dạng khuôn mặt có 

đeo khẩu trang 

Sàng lọc nhiệt độ & Phát hiện 

khẩu trang 

Trực quan 

 Với Camera ảnh nhiệt & 

NVR thông minh 

DeepinMind 

Tổng quan giải pháp 



Xem trực tiếp ảnh lưỡng phổ trực quan 

Sàng lọc nhiệt độ triển khai nhanh – Camera ảnh nhiệt 

Giới thiệu giải pháp Sản phẩm 

• Không gian trong nhà không có gió 

• Khuyến nghị tạo lối đi hẹp cho hành 

khách 

• Đợi 5 phút nếu đi từ ngoài vào 

• Sử dụng Black Body để tăng độ chính 

xác lên ±0.3℃  

• Lưu trữ video cục bộ với HikCentral & 

pStor, không cần NVR 

• Nhiệt: 160 × 120, lens: 3 mm / 6 mm 

• Quang: 2688 × 1520, lens: 4 mm / 8 
mm 

• Độ chính xác: ±0.5℃ (± 0.3℃ với 
black body) 

• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃ 

• Nhiệt độ hoạt động: 10-35℃ 

• Tích hợp cảnh báo âm thanh khi 

nhiệt độ bất thường 

• Phát hiện khuôn mặt bằng AI thông 

minh để giảm cảnh báo ảo do các 

nguồn nhiệt bên ngoài 

DS-2TD1217B-3/6 PA  

DS-2TD2617B-3/6 PA 

 

PoE Switch Black body 

(optional) 

Laptop 

Camera sang 

lọc nhiệt độ 
Blac

kbod

y 

PoE switch 

Lapto

p 

HikCentral-

Professional & 

Pstor 

Tripod 

Tripod 

Adaptor 

Khoảng cách giữa 

camera và người: 0.8-

1.5 m (ống kính 3 mm) 

1.5-3 m (ống kính 6 mm) 

Độ cao lắp đặt 1.5 m 

Khoảng cách giữa camera 

và Black Body : 1 m (ống 

kính 3 mm), 2 m (ống kính 

6 mm). Giữ Black Body ở 

góc trên bên trái hoặc 

bên phải góc nhìn của 

camera. 

Kiểm tra lại bằng nhiệt 

kế thủy ngân, nhiệt kế đo 

tai, đo trán.  

Camera nhiệt thân trụ 

Camera nhiệt bán cầu 

1- 

1 

AI Detection  

HikCentral-Professional 

và Pstor 

Lưu ý: HikCentral Professional & Pstor chỉ yêu cầu laptop i5 & 16G RAM 



Sản phẩm Giới thiệu giải pháp 

Dễ dàng kết nối, Không cần dây cáp 

Sàng lọc nhiệt độ triển khai nhanh – Thiết bị không dây 

• Cho lối vào tòa nhà, 

sản thang máy, kiểm 

tra an ninh sân 

bay, … 

• Triển khai không dây 

không cần bất kỳ dây 

cáp nào (với Hik-

thermal hoặc iVMS-

4200)  

• Trong nhà không có 

gió 

• Khuyến nghị tạo lối 

đi hẹp cho hành khách 

• Đợi 5 phút nếu đi từ 

bên ngoài vào 
Khoảng cách giữa người 

và camera: 1 - 2m 

Độ cao lắp đặt 1.5 m 

Kiểm tra lại bằng nhiệt 

kế thủy ngân, nhiệt kế đo 

tai, đo trán.  

 

• Nhiệt: 160 × 120 ; 

• Quang: 640 × 480 ; 

• Độ chính xác: ±0.5℃  

• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃ 

• Màn hình cảm ứng 3.5” LCD 

• Hỗ trợ Wi-Fi hotspot, xem trực tiếp trên PC 

hoặc điện thoại 

• Hỗ trợ cảnh báo âm thanh thời gian thực và tải 

lên ảnh chụp màn hình 

Camera ảnh nhiệt cầm 

tay 

Tripo

d 

Ứng dụng Hik-

Thermal 

Camera ảnh nhiệt cầm tay 

Hotspot 

Laptop iVMS-4200 

DS-2TP21B-

6AVF/W 

1- 

2 



• Sàng lọc nhiệt độ sử dụng lâu dài với cổng dò kim 

loại cho lối vào hoặc đồn cảnh sát, nhà ga, kiểm tra 

an ninh sân bay, … 

• Không gian trong nhà không có gió. 

• Camera ảnh nhiệt bán cầu lắp cố định trên cổng dò kim 

loại.  

Cảnh báo âm thanh và đèn nháy thời gian thực 

Sàng lọc nhiệt độ triển khai nhanh – Cổng dò kim loại 

Giới thiệu giải pháp 

 

• 18 vùng phát hiện độc lập,  

• Màn hình 7-inch LCD hiển thị nhiệt 

độ 

• 2,200 mm * 850 mm * 480 mm 

• Độ phân giải ảnh nhiệt: 160 * 120 

• Độ chính xác đo nhiệt độ: ±0.5 ℃ 

• Dải đo nhiệt độ: 30-45 ℃ 

• Tích hợp âm thanh cảnh báo khi nhiệt 

độ bất thường hoặc phát hiện kim 

loại. 

ISD-SMG318LT-F 

Sản phẩm 

Giám sát cảnh báo thời 

gian thực 
Kiểm tra lại bằng nhiệt kế 

thủy ngân, nhiệt kế đo trán, 

đo tai 

Khoảng cách đo: 0.8 m –  1.5 

m 

Chiều cao người trong khoảng 

1.45 m - 1.85 m 

Màn hình LCD hiển thị nhiệt 

độ 

PoE Switch 

NVR 

Cổng dò kim 

loại 

Laptop 

1- 

3 



Lối vào tòa nhà văn phòng Lối vào nhà ga 

Lối vào giảng đường Lối vào ký túc xác Lối vào siêu thị 

Sảnh thang máy, Bãi gửi xe 

Lối vào nhà hàng 

Trường học 

Tòa nhà văn phòng 

Bán lẻ 

Sân bay 

Ứng dụng điển hình 

Khuyến nghị sử dụng trong nhà, vì dao động lớn của nhiệt độ ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác phép 

đo. 

1 

Khu vực kiểm tra an ninh 



• Sàng lọc nhiệt độ sử dụng lâu dài với Kiểm soát vào ra cho 

tòa nhà 

• Không gian trong nhà 

• Quản lý tập trung việc kiểm soát vào ra kèm theo bản ghi 

nhiệt độ 

Không chạm, Nhanh hơn, An toàn hơn 

Sàng lọc nhiệt độ với Kiểm soát vào 

ra 

Giới thiệu giải pháp 

Sản phẩm 

Switch 

NVR 

Máy chủ VMS HikCentral-Professional 

(tùy chọn) 

Máy trạm VMS HikCentral-

Professional 

Control 

Kiểm tra lại bằng nhiệt kế 

thủy ngân, nhiệt kế đo tai, 

đo trán.  

Nhiệt độ bình 

thường 

Nhiệt độ bất thường 

VMS Quản lý tập trung cho kiểm soát vào ra hỗ trợ: 

① Trích xuất bản ghi vào ra kèm theo thống kê nhiệt độ 

② Xử lý cảnh báo nhiệt độ thời gian thực và truy xuất lại 

bản ghi 

③ Quản lý tập trung nhiều điểm sàng lọc nhiệt độ 

Lưu ý: The NVR và HikCentral đều được tùy chỉnh cho giải pháp này. 

Đầu đọc thẻ 

Nhận dạng nhân 

viên 

Đo nhiệt độ 

Thiết bị 

MinMoe 

DS-K1T671TM-3XF 

• Màn hình cảm ứng 7-inch LCD, 2 

Megapixel góc nhìn rộng 

• Tích hợp module đọc thẻ Mifare; 

• Dung lượng đến 50,000 khuôn mặt, 

50,000 thẻ; 

• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃, độ chính 

xác: ±0.5℃; 

• Hỗ trợ 6 trạng thái thông tin chấm 

công, gồm check in, check out, 

break in, break out, overtime in, 

overtime out 

• Thời gian nhận dạng khuôn mặt (1:N) 

≤0.2s 

• Khoảng cách xác thực: 0.5m ~ 1.5m 

2 

Mần hình 

theo dõi 

(tùy chọn) 

Thiết bị MinMoe 



Lối vào văn phòng Lối vào phòng họp Lối vào khu vực hạn chế 

Ứng dụng điển hình 2 

Khuyến nghị sử dụng trong nhà, vì dao động lớn của nhiệt độ ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác phép 

đo. 



Sản phẩm 

Sàng lọc nhóm nguy cơ cao, Hiệu năng 

cao 

Giới thiệu giải pháp 

 

• Sàng lọc nhiệt độ đám động với hiệu năng cao (trong nhà), sàng 

lọc nhiệt độ cùng lúc  nhiều người 

• Black Body được sử dụng để tăng độ chính xác lên ±0.3℃ 

• Quản lý tập trung hệ thống giám sát kèm bản ghi nhiệt độ  

NVR 

PoE 

Switch 

Camera ảnh 

nhiệt thân 

trụ 

HikCentral 

Professional 

Black Body + 

Tripod 

(tùy chọn) 

HikCentral 

Professional 

PoE 

switch 

Giá gắn tường 

AI Detection  

• Nhiệt: 384 × 288, lens: 10/13/15 mm 

• Quang: 2688 × 1520, lens: 4/6/6 mm 

• Độ chính xác: ±0.5℃  

• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃                   

• Nhiệt độ hoạt động: 10-35℃ 

• Phát hiện thông minh bằng AI để giảm cảnh báo 

sai 

Gắn tường 

Giám sát cảnh báo thời 

gian thực Kiểm tra lại bằng nhiệt kế 

thủy ngân, nhiệt kế đo tai, 

nhiệt kế đo trán.  

Khoảng cách giữa camera và 

black body: 5/3/3 m. Giữ Black 

Body ở góc trên bên trái hoặc 

bên phải góc nhìn của camera. 

Độ cao lắp đặt: 2.5 m 

Khoảng cách giữa camera và 

người: 2.5–9 m (ống kính 15 

mm);  

2.5–7 m (ống kính 13 mm);  

2-7 m (ống kính 10 mm) 

DS-2TD2636B-15/P 

DS-2TD2636B-13/P 

DS-2TD2637B-10/P 

Sàng lọc nhiệt độ nhóm đông người 

3 

Lưu ý: The NVR và HikCentral đều được tùy chỉnh cho giải pháp này. 

Camera ảnh nhiệt thân 

trụ 

Black Body + 

Tripod 

(tùy chọn) 



Sân bay Nhà ga Nhà máy 

Ứng dụng điển hình 3 

Khuyến nghị sử dụng trong nhà, vì dao động lớn của nhiệt độ ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác phép 

đo. 



Sản phẩm 

Sàng lọc nhiệt độ khi Tuần tra 

Bất cứ đâu, Bất cứ khi nào, Chỉ 

cần một Click 

Giới thiệu giải pháp 

1 m - 2 m Nếu bất thường 

• Sàng lọc nhiệt độ sơ bộ bằng nhân 

viên tuần tra đi kiểm tra tại chỗ 

(trong nhà) 

• Sàng lọc nhiệt độ mà không làm phiền 

mọi người. 

• Nhiệt: 160 × 120; 

• Quang: 640 × 480; 

• Độ chính xác: ±0.5℃  

• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃ 

• Màn hình cảm ứng 3.5” LCD 

• Hỗ trợ Wi-Fi hotspot, tự động 

chụp ảnh màn hình có người kèm 

nhiệt độ và tải lên ứng dụng điện 

thoại (Hik-Thermal) làm bằng 

chứng 

• Hỗ trợ âm thanh cảnh báo thời 

gian thực 

• Thời gian hoạt động: 4-5 giờ 

DS-2TP21B-6AVF/W 

Hik-Thermal 

Camera ảnh nhiệt cầm tay 

Hotspo

t 

iVMS-4200 

4 

38.5 °C 

Kiểm tra lại 



Nhà xưởng Lớp học Văn phòng 

Ứng dụng điển hình 4 

Khuyến nghị sử dụng trong nhà, vì dao động lớn của nhiệt độ ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác phép 

đo. 



Sản phẩm 

Sàng lọc nhiệt độ & Phát hiện khẩu trang 

Trực quan 

Giải pháp 

• Sàng lọc nhiệt độ: Sàng lọc nhiệt độ đồng thời nhiều 

người (trong nhà), không tiếp xúc 

• Phát hiện khẩu trang: Phát hiện người có đeo khẩu trang 

không, kịp thời cảnh báo khi có người không đeo khẩu 

trang 

• Xác thực danh tính & Báo độ người lạ: Xác thực danh 

tính, ngay cả với người đeo khẩu trang, và đưa ra cảnh 

báo khi có người lạ. 

• Trạng thái nhiệt độ 

• Kết quả nhận diện 

khuôn mặt 

• Phát hiện khẩu trang 

• Số lượng Người: tổng số, nhiệt độ 

bất thường, không khẩu trang, 

nhiệt độ bình thường 

iDS-9616(/32)NXI-

I8/X(B)(STD)(T)  

iDS-7716(/32)NXI-

I4/(16P)/X(B)(STD)(T)  

iDS-6708NXI-I/8F(B)(STD)(T)  
 

Camera ảnh nhiệt DeepinMind NVR 

Giao diện GUI trực quan & Thông báo bằng giọng nói:  

• Giao diện đặc biệt trên DeepinMind NVR, hiển thị 

trực quan tất cả các thông tin 

• Hỗ trợ thông báo bằng giọng nói trạng thái khẩu 

trang và nhiệt độ 

Tìm kiếm hiệu quả & Báo cáo:  

• Tìm kiếm nhanh video đối tượng, như người có nhiệt 

độ bất thường, không đeo khẩu trang, …; 

• Trích xuất báo cáo như ID, trạng thái nhiệt độ, 

khẩu trang, … 

5 

DS-2TD2617B-3/6PA 

DS-2TD2636B-15/P 

DS-2TD2636B-13/P 

 

 

 
 

DS-2TD2637B-10/P 

DS-2TD1217B-3/6PA 

Lưu ý: DeepinMind NVR và camera ảnh nhiệt được tùy chỉnh cho giải pháp này 

POE 

Switch 

HikCentral-

Professional 

Black Body + 

Tripod 

(tùy chọn) 

Camera ảnh 

nhiệt 
DeepinMind NVR 



Trường học Khu công nghiệp Tòa nhà văn phòng 

Ứng dụng điển hình 5 

Khuyến nghị sử dụng trong nhà, vì dao động lớn của nhiệt độ ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác phép 

đo. 



Sản phẩm 

Camera ảnh nhiệt thân trụ 

 
• Nhiệt: 160 × 120 
• Ống kính: 3 mm / 6 mm 

• Quang: 2688 × 1520 
• Ống kính quang: 4 mm / 8 mm 

• Chế độ hình ảnh: Ảnh lưỡng phổ 

• Độ chính xác: ±0.5℃ (± 0.3℃ với 

black body) 

• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃ 
• Hỗ trợ cảnh báo âm thanh 

Camera ảnh nhiệt bán cầu 

 
• Nhiệt: 160 × 120 
• Ống kính: 3 mm / 6 mm 

• Quang: 2688 × 1520 
• Ống kính quang: 4 mm / 8 mm 

• Chế độ hình ảnh: Ảnh lưỡng phổ 

• Độ chính xác: ±0.5℃ (±0.3℃ với 

black body) 

• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃ 
• Hỗ trợ cảnh báo âm thanh 

• Độ phân giải nhiệt độ: 

0.1℃ 

• Độ chính xác: ±0.1℃ 

• Độ ổn định nhiệt độ: 

±0.1℃/h 

• Mức phát xạ: 0.97±0.02 

• Nhiệt độ hoạt động: 0-30℃ 

Camera ảnh nhiệt cầm tay 

 

• Nhiệt: 160 × 120  

• Quang: 640 × 480  
• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃ 
• Màn hình cảm ứng 

• Độ chính xác: ±0.5℃ 
• Ảnh lưỡng phổ 

• Hỗ trợ Wi-Fi 

• Hỗ trợ âm thanh cảnh báo 

• Tự động chụp ảnh màn hình & tải lên phần 

mềm 

Camera ảnh nhiệt thân trụ 

 
• Nhiệt: 384 × 288, ống kính: 15 mm/13 mm/10 mm 
• Quang: 2688 × 1520, ống kính: 6mm/6mm/4mm 
• Độ chính xác: ±0.5℃ (± 0.3℃ với black body) 
• Dải đo nhiệt độ: 30-45℃ 
• Nhiệt độ hoạt động: 10-35℃ 
• Phát hiện cơ thể người AI, giảm cảnh báo ảo 

• Sàng lọc nhiệt độ đồng thời nhiều người cùng lúc (Lên 

đến 30 người) 

DS-2TD2617B-3/6PA 
DS-2TD1217B-3/6PA 

DS-2TD2636B-15/P 

DS-2TD2636B-13/P 

DS-2TD2637B-10/P DS-2TP21B-6AVF/W 

DS-2TE127-G4A 

Thiết bị phát nhiệt chuẩn Black body 



Thiết bị sàng lọc nhiệt độ không chạm gắn tường 

MinMoe 
• Nhận dạng khuôn mặt, Sàng lọc nhiệt độ, Phát hiện khẩu trang 

• Nhắc nhỏ bằng giọng nói với người không đeo khẩu trang, không 

đeo khẩu trang bị cấm vào 

• Dung lượng khuôn mặt: 50,000 

• Độ chính xác đo nhiệt: ±0.5℃, dải đo nhiệt: 30~45℃ 

• Thời gian nhận dạng khuôn mặt (1:N) ≤0.2s 

• Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt: 0.5m ~ 1.5m 

DS-K1T671TM-3XF 

• 18 vùng phát hiện độc lập, màn 

hình LCD 

• Độ phân giải camera ảnh nhiệt: 

160 x 120 

• Dải đo nhiệt độ: 30~45℃ 

• Độ chính xác đo nhiệt độ: 

±0.5℃ 

ISD-SMG318LT-

F 

Màn hình theo dõi 

DS-KC001 

• Màn hình cảm ứng trong nhà 7“ Android   

• Độ phân giải: 1024 * 600 

• Wi-Fi 802.11b/g/n 

• Theo dõi kết quả sàng lọc nhiệt độ thời 

gian thực & kiểm tra bản ghi từ xa 

• Quản lý dữ liệu tập trung, lên đến 

100,000 bản ghi 

• Cảnh báo nhiệt độ bất thường 

• Kiểm soát vào ra từ xa & liên lạc nội 

bộ có hình 

Sản phẩm 

Cổng phát hiện kim loại 



DeepinMind NVR 

 
• Nhận dạng khuôn mặt 8 kênh 

hình ảnh hoặc luồng video; 

32-thư viện lên đến 100,000 

ảnh khuôn mặt tổng cộng.  

 

• Nhận dạng khuôn mặt 16 kênh 

hình ảnh hoặc 8 kênh luồng 

video; 32-thư viện lên đến 

100,000 ảnh khuôn mặt tổng 

cộng. 

 

iDS-6708NXI-

I/8F(B)(STD)(T)  

iDS-7716(/32)NXI-

I4/(16P)/X(B)(STD)(T)  

iDS-9616(/32)NXI-I8/X(B)(STD)(T)  

POE switch 

• L2, Unmanaged, 10/100M RJ45 PoE ports, 1 

10/100M RJ45 uplink port, 802.3af/at, PoE 

power budget. Truyền tải khoảng cách xa lên 

đến 300m, chống sét 6KV 

DS-3E0105P-

E(B) 

DS-3E0109P-E(C) 

DS-D5024FN DS-D5032QE DS-D5043QE 

Màn 

hình 
• 1080P, đầu vào HDMI/VGA, vỏ nhựa, VESA, 

bao gồm chân đế, 7*24h 

(23.8”) (31.5”) (43

”) 

DS-D5024FC DS-D5032FC-

A (23.8

”) 
(31.5”) 

• 1080P, đầu vào HDMI/VGA, tích hợp loa, 

vỏ nhựa, VESA, bao gồm chân đế, 7*24h 

DS-D5043UC 

(43

”) 

Sản phẩm 



HikCentral Professional 

 
• Hệ thống quản lý tập trung linh hoạt, dễ dàng mở rộng, tin cậy và mạnh mẽ.  

• Hỗ trợ xem trực tiếp, xem lại, kiểm soát vào ra, quản lý báo động, xác thực nhân viên, 

lưu trữ dữ liệu nhiệt độ, thống kê nhiệt độ bất thường, … 

Quản lý nhân sự đã đăng ký Quản lý người dùng chưa đăng ký 

Quản lý nhân sự vào ra & Đo nhiệt 

độ bề mặt da 

 
• HikCentral liên kết nhiệt độ và 

nhân viên tương ứng; 

 

• Hiển thị trạng thái vào ra và nhiệt 

độ thời gian thực, xem lại bản ghi; 

 

• Quản trị viên có thể cấp quyền truy 

nhập từ xa 

Quản lý trạng thái bất thường 

 

• Nhiệt độ bất thường được phát 

hiện từ nhiều địa điểm sẽ được 

tập trung quản lý trên HikCentral 

và được hiển thị trên bản đồ ảo 

Emap/bản đồ GIS 

 

• Xử lý chấm công hàng loạt 

Đăng ký trạng thái bất thường 

 

• Khi nhiệt độ bất thường xuất hiện, quản trị 

viên có thể nhập thông tin nhận dạng và đăng ký 

nó vào HikCentral; 

 

• Tất cả các đăng ký đều có thể theo dõi, dễ dàng 

tìm kiếm và trích xuất; 

 

• Báo cáo thống kê trực quan giúp quản trị viên 

phân công và điều chuyển nhân lực phù hợp. 

Sản phẩm 



Xin cảm 

ơn See far, go further 


