
Mekanlarınızın Girișleri için Ekonomik Termal 
Kamera Çözümleri
Yapay zekâ algoritması sayesinde insanı diğer 
tüm ısı kaynaklarından ayırır ve mekan 
girișlerinde belirlediğiniz ısı seviyelerine göre 
yüksek ateș tespiti yapar..

Bu yeni ürünü aldığınız için teșekkür ederiz. Bu ürünün güvenli ve doğru bir șekilde 
kullanılabilmesi için lütfen bu kullanma kılavuzunu sonuna kadar, özellikle de Kullanım-
Talimatları bölümünü okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu okuduktan sonra, daha sonra 
yeniden bakabilmek amacıyla bu kılavuzun kolaylıkla erișilebilecek tercihen cihaza 
yakın bir yerde muhafaza edilmesi önerilmektedir.
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Geniș Kullanım Alanları
Tüm iç mekân ve tüm giriș türleri için mobil ve kompakt termal kamera çözümüdür. 
Dahili SD kart ile kayıt imkânı olduğu gibi USB bağlantı sayesinde arayüz yazılımı ile PC 
den takip ve kayıt imkanı da vardır. Tüm alarm kayıtları SD kart da saklandığı gibi PC ye 
de yedeklenebilmektedir.  Șarj edilebilir dahili bataryası ile 5 saate kadar manuel veya 
otomatik tespit yapar. İç mekânlarda görevli personel bağımsız ve uzaktan tespit yapabilir 
veya tripod üzerinde kontrollü giriș sağlanan alanlarda bașarıyla uygulama yapılabilir. 
Bankalar, Polis Karakolları, Mağazalar, AVM’ler, Kamu Binaları, Belediyeler, Askeri Alanlar, 
Havalimanları, Metro İstasyonları, Stadyumlar, Okullar, Spor Salonları gibi alanlarda 
kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ

SINIRLI�GARANTİ�VE�SORUMLULUK

Güvencem bu ürünün her türlü malzeme ve ișçilik hatalarına karșı satınalma tarihinden 
itibaren iki yıl süre ile garanti altında olduğunu taahhüt etmektedir. Garanti șartları kaza, 
ihmal, hatalı kullanım, modifikasyon, kirlenme veya uygun olmayan kullanım sonucunda 
meydana gelen hasar ve arızalara uygulanmaz. Garanti süresi içerisinde garanti hizmeti-
ne ihtiyaç duyarsanız, lütfen doğrudan Güvencem ile temasa geçiniz.

Yapay zeka algoritması ile yüksek hassasiyette doğru tespit

Fiziksel teması önlemek için 1 Metreden ölçüm

± 0.5 C kadar hassas sıcaklık ölçümü

Vücut sıcaklığını bir saniyede tespit eder.

Operatörleri bilgilendirmek için anlık alarm verir



Uyarı

Bu ürünün uygun kullanımı için, kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatli șekilde 
okuyunuz.
• Bu ürünün optimum kullanma mesafesi 1 mt.
• Ölçüm hassasiyeti için lütfen ürünü 15°C-30°C <85% RH çalıșma ortamında (yoğuș-
masız) kullanın. 
• Lütfen bu ürünü rüzgar olmayan iç mekanlarda kullanın
• Yeni bir ortama geçilirken, lütfen ürünü çalıștırın ve ölçüm yapmadan önce 10-15 dk 
bekleyin.
• Ölçüm için ortam sıcaklığı sabit olmalıdır. Fan veya hava çıkıșı gibi yüksek hava akımı 
olan yerlerde ölçüm yapmayın 
• Ürün objenin yüzey sıcaklığını test etmektedir. Eğer sıcaklık dengelemesi gerekiyorsa, 
lütfen Ayarlar menüsünden ayarlama yapın.
•Ürün kendi kendine kalibrasyon fonksiyonuna sahiptir. Eğer okuma hızlı atlamalar 
yapıyorsa, sıcaklığı lütfen sabit olduktan sonra okuyun.
• Çok yüksek veya düșük sıcaklıktaki objelerin ölçülmesinden sonra, ürünün bir sonraki 
kullanımına kadar 10 dk bekleyin.
• Ürünü güçlü güneș ıșığı veya elektromanyetik etkilere maruz kalacağı ortamlarda 
kullanmayın
• Lütfen bu ürünü yanıcı, patlayıcı, buharlı, nemli veya așındırıcı ortamlarda kullanmayın. 
• Hassas sıcaklık okumaları elde etmek için, lütfen doğru yayıcılığı kullanın
• Uzun süre kullanılmadıysa, ürünün hassas olmasını sağlamak için, ölçüm yapmadan 
önce 10 dk ısıtın. 
• Șarj edilirken ürünün iç sıcaklığı artmaktadır ve bu da doğru olmayan ölçüm sonuçları-
na neden olacaktır. Ürün șarj edilirken veya șarj edildikten hemen sonra ölçüm yapılması 
tavsiye edilmez.
• Sensörün doğasından gelen sıcaklık șașması doğru olmayan ölçüm sonuçlarına neden 
olacaktır. Bu durumda, “Kalibrasyon” ayarlarını açmak ve sıcaklığı otomatik olarak kalibre 
etmek için sıcaklık ölçüm arayüzü altındaki așağıda yönlü butona basın.

Not: Lütfen görüntü yansıtma sırasında USB kablosunu çıkarmayın; kullanımdan sonra,  
USB kablosunu çıkarmadan önce PC yazılımını kapatın.

KULLANIM�TALİMATLARI



Güvencem bu ürünün her türlü malzeme ve ișçilik hatalarına karșı satınalma tarihinden 
itibaren iki yıl süre ile garanti altında olduğunu taahhüt etmektedir. Garanti șartları kaza, 
ihmal, hatalı kullanım, modifikasyon, kirlenme veya uygun olmayan kullanım sonucunda 
meydana gelen hasar ve arızalara uygulanmaz. Garanti süresi içerisinde garanti hizmeti-
ne ihtiyaç duyarsanız, lütfen doğrudan Güvencem ile temasa geçiniz.
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SPESİFİKASYONLAR

Sensör UFPA 
Sıcaklık aralığı 30°C -45°C 

Ölçüm Duyarlılığı 0.1°C 

Hassas�yet ±0,5°C (25°C ortam sıcaklığında) 

Opt�mum Ölçme Mesafes� 1 metre 

M�n�mum Ölçme Mesafes� 15cm 

Reaks�yon Süres� 500ms 
IR çözünürlüğü 19,200 p�ksel (160 x 120) 

P�ksel büyüklüğü 12µm 
Renk palet� Dem�r Kızılı, Gökkuşağı, Sıcak Beyaz Sıcak 

Kırmızı,Sıcak s�yah, Lava Gökkuşağı HC 

Kızılötes� spektral bant 8 µm -14 µm 
Görüş Alanı 56" (H) X 42" M 

Mekânsal Çözünürlük (IFOV) 6 mrad  
Termal hassas�yet (NETD) <50mK 

Kare hızı <9Hz 

Görüntü formatı BMP 

 
Sert�f�kalar 

-CE 
(EN 61326-1:2013,EN 61326-2-

2:2013, EN 61326-2-3) 
-RoHS 

Nokta sıcaklık ölçümü Merkez noktaya ek olarak 3 nokta eklenebilir.

Sıcaklık Ölçüm Ekranı

Görüntü Ekranı Termal, Dijital (görsel ışık görüntüsü), Füzyon

Merkez noktası sıcaklığı,
yüksek sıcaklık izleme (varsayılan)



+00 1234 567 89

yourname@email.com

000 Street Name, City, 000, NY

GENEL PARAMETRELER

PC Yazılımı Evet 

Ver� �let�m� T�p-C USB arayüzü 
Ürün ebatları 
(U*G*Y) 

236mm * 75,5 mm * 86mm 

Ekran t�p� 2,8” TFT LCD 
Ekran Çözünürlüğü 320*240 p�ksel 
Batarya 3,7V / 5000 mAh yen�den şarj ed�leb�l�r -

L�on batarya 
Otomat�k kapanma 5 dk, 10 dk, 30 dk, kapalı (varsayılan: 30 

dk) 
Batarya Ömrü ≥6 saat 
Şarj süres� 5 saat 
Şarj voltajı / akımı 5V / 2A 
Görüntü depolama M�kro SD Kart 
Taşıma / Depolama 
Ortamı 

-20°C~60°C (-4°F~140°F) 
<85RH (yoğuşmasız) 

Çalışma Ortamı 15°C~30°C (59°F~86°F) 
<85RH (yoğuşmasız) 

Çalışma Rakımı ≤2000 m 

Standart aksesuarlar Kullanıcı kılavuzu, USB Kablo, 16GB M�kro 
SD Kart 

Görsel ışık çözünürlüğü

Görüntü karıştırma oranı

PC Yazılımı
Gerçek zamanlı
görüntü aktarımı

Evet
(PC yazılımı ile gerçek zamanlı görüntü projeksiyon

Evet

% 0 (saf görsel ışık görüntüsü),% 25,% 50,
% 75 ve% 100 (saf kızılötesi görüntü)

640x480 piksel



İç mekânlarda görevli personel bağım-
sız ve uzaktan tespit yapabilir veya 
tripod üzerinde kontrollü giriș sağlanan 
alanlarda bașarıyla uygulama yapılabilir. 
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Tüm iç mekân ve tüm giriș türleri için mobil ve kompakt termal kamera çözümüdür. 
Dahili SD kart ile kayıt imkânı vardır. Șarj edilebilir dahili bataryası ile 5 saate kadar 
manuel veya otomatik tespit yapar. 


