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Aumente a eficiência da triagem de indivíduos com indicações de 
temperaturas corporais elevadas na sua instalação com a solução H4 
Thermal ETD. A solução permite uma alternativa de baixo atrito, sem 
contato e alto rendimento aos métodos tradicionais de triagem física, 
permitindo que você proteja proativamente a sua instalação e o pessoal. 
Essa câmera térmica de segurança simplifica o processo aproveitando 
o vídeo analítico de vanguarda para detectar rostos, localizar e medir a 
temperatura na região interna do canal lacrimal de uma pessoa.

INTEGRADA PERFEITAMENTE 
AO SOFTWARE AVIGILON 
CONTROL CENTER (ACC)
Eventos de temperatura 
elevada podem ser 
configurados no software 
ACC™ , os quais podem ser 
usados para oferecer suporte 
à triagem centralizada com 
alarmes ou outras notificações, 
assim como com fluxos de 
trabalho de triagem locais.

RECURSOS DE ÁUDIO
Há portas disponíveis para 
áudio externo, inclusive 
sirenes, microfones e/ou 
alto-falantes para situações 
de comunicação por áudio.

TECNOLOGIA HDSM 
SMARTCODEC™
Combina as tecnologias de 
compressão para maximizar 
a largura de banda e 
economizar espaço de 
armazenamento.

DETECTA E NOTIFICA EVENTOS DE TEMPERATURA ELEVADA PARA PROPORCIONAR UMA REAÇÃO PROATIVA 

ANÁLISE INTELIGENTE
A câmera foi projetada de modo inteligente, para focar na 
face e na região interna do canal lacrimal de uma pessoa, 
ignorando indicações irrelevantes de temperatura de fontes 
próximas. A leitura de temperatura resultante é mostrada com 
destaque na caixa que envolve o rosto detectado, destacando 
eventos de temperatura elevada com uma caixa delimitadora 
vermelha.

CONEXÕES DE RELÉ E/S
Configura ações de entrada/
saída e alarmes para reação 
rápida a eventos.
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