
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PG-219TIمدل  نمایشگر حرارتی 

 

  حساسیت باال با نمایشگر حرارتی تصویری

 جهت نمایش درجه حرارت مراجعین

  اینچی    2.8صفحه نمایشTFT 

    :  120*160دقت صفحه مادون قرمز 

   : 9نرخ تغییرات تصویرHz 

   : 30رنج نمایش درجه حرارت°C  to 45°C 

    : 0.5±دقت نمایشگر°C 

   با قابلیت ذخیره تصاویر در کارت حافظه دستگاه 

  دارای نرم افزار تحلیل تصاویر از طریق کامپیوتر 

 مانیتور  یارسال همزمان تصاویر جهت نمایش بر رو

 کامپیوتر 

   640دقت دوربینx480 

   نوع رابط سیسیتم    USB Type C 

  با قابلیت نصب سه پایه 

 

 



 

 

 

 مشخصات فنی 

 

 

 

 

 های باالدارای هشدار صوتی جهت درجه حرارت 

 -ضمن اعالن هشدار صوتی   C°37.3سیستم فوق به گونه ای برنامه ریزی شده تا جهت درجه حرارت های  بیش از 

  آنها تدابیر الزم انجام شود. تصویر فرد مورد نظر کادر بندی میشود . تا جهت جلوگیری از ورود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کلیه مراکز پر ترددقابل استفاده در 

  مراکز پلیس   

  زندانها 

  فرودگاهها 

  ترمینالهای مسافری 

  بیمارستانها  –مراکز پزشکی 

  پایانه های ورود و خروج کشور 

  و کارخانجات مختلفمراکز صنعتی 

  و مراکز نظامی 

 

 



 

Un cooled Focal Plane Array Sensor  
30°C ~ 45°C Temperature range  
0.1 °C Resolution 
±0.5°C (@25°C ambient Temperature) Accuracy  
1 m Optimal measuring distance 
≤ 500ms (95% of Reading) Temperature measurement 

response time 
19200 (160x120) Thermal resolution 
12 µm Pixel dimensions 
Iron red , rainbow , glowing white , glowing black , glowing red , lava , high-
contrast rainbow 

Palettes 

8-14 µm Bandwidth of infrared 
spectroscopy 

56°(H) x 42°(V) Field of view (FOV) 

6 mrad Instantaneous field Of view (IFOV) 

˂50 mk Thermal Imaging sensitivity 

˂ 9 Hz Frame rate 
Center Temperature measurement and high temperature tracking (default)  Temperature Display  

BMP Image Format 

Thermal camera , Visible camera , Image blending Image Modes  

Besides central point , 3 temperature measuring points can be added  Temperature measuring point 

✓ Visual Camera 

640x480 Resolution of visible camera 

320x240 Display resolution 

0% ( total visual camera) , 25% , 50% , 75% , 100% (total thermal Camera) Image Blending 

✓ PC analysis software (PC) 

PC software image projection Real time image transmission  

Type – C USB Data communication 

Selectable ( 5min , 10 min , 30 min ) 30 min auto power off default Auto power off 

≥6 hours Battery life 

≤5 hours Charging time 

5V / 2A Charging voltage/current 

Micro SD card Image storage 

GENERAL CHARACTERISTICS 

A single Li-ion 3.7V/5000 mAh 26650 battery Power  

2.8” TFT LCD Display 

Red + Gray Product color 

236mm x 75.5mm x 86mm Product Size  

Manual Type-C USB cable , 16GB TF card Standard Accessories  

2.2 kg  Standard carton grass weight 

 

 

 مشخصات فنی

 پیمان گزاران  
 2واحد  – 52پالک  –خیابان برازنده  –آدرس : پل سیدخندان 

 88534441-2تلفن : 

 88751964نمابر : 

 sales@pg-co.com ایمیل :


