
Jednoduchá profesionálna ochrana
Séria termokamier Hikvision HeatPro

Ochrana obvodu a detekcie požiaruDetekcia požiaru

Ponechanie horiaceho alebo 
tlejúceho ohňa bez dozoru môže 
byť naozaj nebezpečné v obytných, 
komerčných alebo priemyselných 
prostrediach. Medzi takéto miesta 
patrí kuchyne s otvoreným ohňom, 
dielne s spájkovačkou a ďalšie. 
Bi-spektrálnej termokamery radu 
HeatPro pri týchto príležitostiach 
automaticky identifikujú riziká. Ich 
senzor viditeľného svetla detekuje 
prítomnosť osoby v prostredí. Ak nie 
je nikto prítomný a termálne šošovka 
detekuje oheň alebo neobvyklú 
teplotu, kamera spustí požiarny 
poplach.

• Riešenie: 160 x 120 pre termo; 4 MP pre viditeľné svetlo
• VCA: Prekročenie línie, narušenie
• Presnosť teploty: ±8° C
• Rozsah merania teploty: -20 do 150° C
• Vstavané stroboskopické svetlo a zvukový alarm (pre modely PA)

Vily / komunity

Parkovisko

Kancelárske budovy

Obchod s potravinami

Stavenisko

Sklady

Inteligentné požiarne bezpečnostné 
upozornenia

Prehľad produktov

Sledujte nás na sociálnych sieťach a získajte najnovšie informácie o produktoch a riešeniach

Hikvision Czech Republic

Termokamery Hikvision radu HeatPro určené pre 
poskytovanie profesionálnych ochranných riešení 
pre masový trh poskytujú obvodovú ochranu s 
neprekonateľnou presnosťou a detekciu požiaru s 
vynikajúcou citlivosťou. 
Kamery zasiahli cieľ v oblasti nákladov a výkonu v 
rôznych rezidenčných, komerčných a priemyselných 
aplikáciách.

Aplikácia

Jeden 
objektív

DS-2TD1117-2/3/6 PA DS-2TD2117-3/6/10 PA

DS-2TD2617-3/6/10 QA 
(dostupné čoskoro)

DS-2TD2617-3/6/10 PA

Turret Bullet

DS-2TD1217-2/3/6 QA 
(dostupné čoskoro)

DS-2TD1217-2/3/6 PA

Bi-spektrálna 

Včasná detekcia 
a varovanie

Vizualizácia 
teploty

Podpora flexibilných 
pravidiel a alarmov

Výhody termokamier pre detekciu požiaru

Určené pre akékoľvek množstvo svetla

Vidí neviditeľné

Radikálne znižuje falošné poplachy

www.hikvision.com/cz

Hikvision Czech
Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha
info.cz@hikvision.com



Ochrana perimetru

Náročné pozorovacie uhly

Presná klasifikácia ľudí a vozidiel.

Odporúčaná vzdialenosť detekcia človeka

Maximálna detekčná vzdialenosť človeka

Vchod do kancelárskej budovy

Komunikácia Vila

Parkovisko

Náročné teplotné podmienky

Pri vystavení vysokým teplotám môže byť infračervené žiarenie pozadia 
podobné pre človeka i pre vozidlá. HeatPro termokamery presne rozlišujú 
cieľa od ich pozadí aj pri obmedzených rozdieloch v teplotných údajoch.

Základná ochrana

Kamery HeatPro pripojené k 
NVR poskytujú vysoko účinnú 
bezpečnostnú ochranu miest, ako sú 
vily, komunity a potraviny.

Termokamery radu HeatPro detegujú pohybujúce sa ciele 
priamo ku kamere s relatívne malými vnímateľnými posuny.

Kamery HeatPro v spojení s AX PRO 
Hub zaobstarávajú videoklipy v 
reálnom čase a overujú alarmy, 
kedykoľvek dôjde k narušeniu.

Overenie narušenie

Kamery HeatPro možno nasadiť 
vo veľkom meradle pre zložitejšie 
projekty, ako sú obchodné 
reťazce a priemyselné parky, a 
spravovať ich centralizovaným 
spôsobom.

Rozsiahle nasadenie

Lepšie identifikácia cieľa

Konvenčné kamery nemusí detekovať osoby či vozidla pri prekrytí. 
Termokamery radu Hikvision HeatPro podporujúce klasifikáciu človeka a 
vozidlá, vždy dokážu rozlišovať ciele tak, aby užívatelia reagovali len na 
skutočná znepokojenie.

Keď sa ľudia zhromažďujú do skupín, termokamery radu HeatPro 
stále dokážu presne identifikovať každého jednotlivca a presne ho 
klasifikovať.

Oddelenie ľudí a vozidiel

Detekcia zoskupenia

Ciele sú detekované rýchlo, a to aj vo veľmi náročných podmienkach.

Vyššia flexibilita a prispôsobivosť

Konfigurácia VCA v 3 krokoch

Dopytované aplikácie produktov

1 2 3

Termokamery radu HeatPro v kombinácii s ďalšími produktmi spoločnosti Hikvision spĺňajú 
rôzne potreby užívateľov.

Jednoduchšie a rýchlejšie nasadenie pre malé a stredné podniky s časom inštalácie iba 30 s

Povoliť VCA Nakreslenie detekčné 
oblasti

Nastaviť vozidlo / 
osobu ako cieľ

Tepelné kamery radu HeatPro boli testované na mnohých predvádzacích stanovištiach a poskytli v praxi 
overené výsledky priaznivých, minimalizovanom rýchlosťou falošných poplachov.

Vzdialenosť detekcie VCA človeka alebo vozidla

1.8 m

0.5 m

Demonštrácia

Výkon VCA

DS-2TDxx17-10/QA

DS-2TDxx17-6/QA

DS-2TDxx17-3/QA

DS-2TDxx17-2/QA

Odporúčaná vzdialenosť detekcia vozidlá

Maximálna detekčná vzdialenosť vozidla
1.4 m

48 m
133 m

30 m

15 m

85 m

43 m

25 m 37 m
9 m

67 m
203 m

43 m

21 m

130 m

65 m

12 m

4 m

HeatPro kamera Lokálne monitor

NVR

Hik-Connect

HikCentral Professional

HeatPro kamera

iVMS-4200

HeatPro kameraSwitch

Hik-ConnectAX PRO Hub (M)


