
OBDOBÍ PROPAGACE: 7. května 2020 - 21. června 2020

PODMÍNKY:

• Každý systémový integrátor (SI)/Instalační firma může u ND zakoupit maximálně 2 sady 

• Při objednávce u distributora Hikvisionu uveďte Smart Try Promo kód / SAP kód 

• Poskytnutí zpětné vazby prodejnímu zástupci Hikvisionu, který Vás bude následně kontaktovat

Řešení pro screeningové měření teploty osob

SMART TRY: TEPLOTNÍ SCREENINGOVÉ TERMOGRAFICKÉ KAMERY HIKVISION 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

• Funkční EKO řešení bez BlackBody s přesností do 0.5°C s BlackBody do 0.3°C 

• Možnost větší detekční vzdálenosti až 9 metrů

• Unikátní široké portfolio – kamery, detekční rámy s měřením teploty, ruční kamery atd

• AI Detekce teploty, lidí a jejich čela přímo v kameře pomocí umělé inteligence 

• Detekce roušky pomocí AI technologie / rozpoznání obličeje

• Lepší cena na trhu po evidenci projektu 



Skupina termografických produktů 

vhodných pro měření teploty
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Díky kvalitním a pokročilým detektorům a algoritmům jsou teplotní 

screeningové termografické kamery Hikvision navrženy tak, aby detekovaly 

zvýšenou teplotu povrchu pokožky, a lze je tedy použít k rychlé detekci 

teploty v kancelářských budovách, továrnách, stanicích, letištích a dalších 

veřejných místech s přesností až do ± 0,3 ° C.

• Stačí jediná vteřina k detekci teploty povrchu pokožky osoby

• Detekce a měření teploty více osob současně až 30 osob najednou

• Bezdotykové měření k zamezení fyzického kontaktu

• Okamžité upozornění operátorům

• AI Detekce osoby a čela pro snížení falešných poplachů z jiných zdrojů 

tepla

• Detekce roušky přímo v kameře

Řešení pro screeningové měření teploty osob



Řešení s BlackBody kalibrátorem 

(přesnost až do ± 0,3 ° C) a NVR.

• Termovize: 384 × 288, objektiv: 10 nebo 15 mm

• Optika: 4MPix 2688 × 1520, objektiv: 4 / 6 mm

• Přesnost: ± 0.3℃ s blackbody

• Teplotní rozsah měření: 30-45℃

• Pracovní teplota okolí: 10-35℃

• Inteligentní rozpoznávání lidského těla (AI), eliminace 

falešných poplachů 

• Doporučená instalační výška kamery: 1.7 – 2.5m

• Detekční vzdálenost kamery: 

2.0 – 7m (thermal. objektiv 10/13mm)

2.5 – 9m (thermal. objektiv 15mm) – na dotaz
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SMART TRY PROMO #1

Kód (HIK-OPT-EU-BTM#1_*SI jméno)

Řešení pro screeningové měření teploty osob

305401179 DS-2TD2637B-10/P

305401218 DS-2TD2636B-13/P

Black Body 315800009 DS-2TE127-G4A

NVR 303602924
DS-7608NI-

I2/8P(STD)

Software iVMS4200

Solution Package #1

Kamera

(Vyberte jednu)



EKO Řešení na krátkou vzdálenost s BlackBody 

kalibrátorem (přesnost až do ± 0,3 ° C) a Eko NVR. 

• Řešení na kratší vzdálenost 

• Termovize 160 x 120, objektiv: 3 mm 

• Optika: 4MPix 2688 × 1520, objektiv: 4 mm

• Přesnost: ± 0.3℃ s blackbody

• Teplotní rozsah měření: 30-45℃

• Pracovní teplota okolí: 10-35℃

• Inteligentní rozpoznávání lidského těla (AI), eliminace 

falešných poplachů 

• Podpora audio alarmu

• Podpora detekce roušek přímo v kameře

• Doporučená instalační výška kamery: 1,5m

• Detekční vzdálenost kamery: 

0.8 – 1,5m (thermal. objektiv 3mm)

Thermal Camera
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SMART TRY PROMO #2 

Kód (HIK-OPT-EU-BTM#2_*SI jméno)

Řešení pro screeningové měření teploty osob

Kamera 305401146
DS-2TD1217B-

3/PA

Black Body 315800009 DS-2TE127-G4A

NVR 303602924 DS-7608NI-I2/8P(STD)

Software iVMS4200

Solution Package #2



Řešení BEZ BlackBody kalibrátoru (přesnost až

do ± 0,5 ° C) a NVR.

• Vysoce citlivý termnální modul s roslišením 384 x 288 

• Kvalitní optika: 4MPix = 2688 × 1520, objektiv: 4 / 6 

mm

• Přesnost: ± 0.5℃ bez blackbody

• Teplotní rozsah měření: 30-45℃

• Pracovní teplota okolí: 10-35℃

• Inteligentní rozpoznávání lidského těla (AI), eliminace

falešných poplachů

• Doporučená instalační výška kamery: 1.7 – 2.5m

• Detekční vzdálenost kamery: 

2.0 – 7m (thermal. objektiv 13mm)
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ECO – instalační tipy

•Instalace kamery do stabilnéího environmentálního prostředí

•Zvolte specifickou zónu pro měření teploty

•Zkontrolujte paralelně teploměrem v případě detekce zvýšené teploty 

SMART TRY PROMO #3

Kód (HIK-OPT-EU-BTM#3_*SI jméno)

Řešení pro screeningové měření teploty osob

Kamera 305401218 DS-2TD2636B-13/P

NVR 303602924
DS-7608NI-

I2/8P(STD)

Software iVMS4200

Solution Package #3



SMART TRY Přehled setů

SMART TRY PROMO #1
Kód (HIK-OPT-EU-BTM#1)

SMART TRY PROMO #2 
Kód (HIK-OPT-EU-BTM#2)

SMART TRY PROMO #3 
Kód (HIK-OPT-EU-BTM#3)

305401179 DS-2TD2637B-10/P

305401218 DS-2TD2636B-13/P

Black Body 315800009 DS-2TE127-G4A

NVR 303602924 DS-7608NI-I2/8P(STD)

Software iVMS4200

Kamera 305401146
DS-2TD1217B-

3/PA

Black Body 315800009 DS-2TE127-G4A

NVR 303602924 DS-7608NI-I2/8P(STD)

Software iVMS4200

Kamera 305401218 DS-2TD2636B-13/P

NVR 303602924 DS-7608NI-I2/8P(STD)

Software iVMS4200

Solution Package #1

Kamera

(Vyberte jednu)

Solution Package #2

Solution Package #3



• Krátké dodací lhůty – skladem u našich distributorů nebo na centrálním skladu v 

Amsterdamu 

• Přesnost kamer Hikvision +/- 0.5°C a můžeme jí používat i bez Black body – cenově 

výhodnější řešení

• Přesnost +/- 0.3°C s použitím Black body kalibrátoru, který má přesnost +/-0.1°C
• Konkurence na trhu má přesnost kamer až +/- 2°C a nemohou je používat bez Black body = 

dražší řešení

• Všechny produkty mají potřebné CE certifikace

• Široké portfolio produktů

• Přístupové systémy s detekcí teploty

• Detektor kovů s měřením teploty

• Turnikety s terminály na rozpoznávání tváře

• Ruční termovizní kamery

• Produkty postavené na bázi AI umělé inteligence

• Detekce roušky

• Až 30 detekovaných osob pomocí AI se změřením tělesné teploty v jednom okamžiku

• Hikvision používá moderní WLP senzory místo zastaralých metalových senzorů

• Duální kamery – termovizní a vizuální obraz, s rozpoznáním obličeje, takže nemůže dojít k 

oklamání při měření

• Inteligentní záznamová zařízení

• Software zdarma

• Možnost větší detekční vzdálenosti až 9 metrů

• Podpora přímo od výrobce

• Nebojíme se srovnání s konkurencí – věříme v kvalitu naších výrobků, kterou máme 

podloženou mnoha úspěšnými referencemi a více jak 100.000 kamer pro měření tělesné 

teploty prodaných v ČR-SK a Evropě. 

• Velmi flexibilní obchodně technická podpora největšího poskytovatelke kamer na světě = 

jsme připraveni reagovat na jakoukliv poptávku

SMART TRY Fakta o technologii Hikvision




