
Jednoduchá profesionální ochrana
Řada termokamer Hikvision HeatPro

Ochrana obvodu a detekce požáruDetekce požáru

Ponechání hořícího nebo 
doutnajícího ohně bez dozoru může 
být opravdu nebezpečné v obytných, 
komerčních nebo průmyslových 
prostředích. Mezi taková místa  patří 
kuchyně s otevřeným ohněm, dílny s 
páječkami a další. 
Bi-spektrální termokamery řady 
HeatPro při těchto příležitostech 
automaticky identifikují rizika. Jejich 
senzor viditelného světla detekuje 
přítomnost osoby v prostředí. 
Pokud není nikdo přítomen a 
termální čočka detekuje oheň nebo 
neobvyklou teplotu, kamera spustí 
požární poplach.

• Řešení: 160 x 120 pro termo; 4 MP pro viditelné světlo
• VCA: Překročení linie, narušení
• Přesnost teploty: ±8° C
• Rozsah měření teploty: -20 do 150° C
• Vestavěné stroboskopické světlo a zvukový alarm (pro modely PA)

Vily / komunity

Parkoviště

Kancelářské budovy

Obchod s potravinami

Staveniště

Sklady

Inteligentní požární bezpečnostní upozornění Přehled produktů

Sledujte nás na sociálních sítích a získejte nejnovější informace o produktech a řešeních

Hikvision Czech Republic

Termokamery Hikvision řady HeatPro určené pro 
poskytování profesionálních ochranných řešení 
pro masový trh poskytují obvodovou ochranu s 
nepřekonatelnou přesností a detekci požáru s 
vynikající citlivostí. 
Kamery zasáhly cíl v oblasti nákladů a výkonu v 
různých rezidenčních, komerčních a průmyslových 
aplikacích. 

Aplikace 

Jeden 
objektiv

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

DS-2TD2617-3/6/10 QA 
(dostupné brzy)

DS-2TD2617-3/6/10 PA

Turret Bullet

DS-2TD1217-2/3/6 QA 
(dostupné brzy)

DS-2TD1217-2/3/6 PA

Bi-spektrální 

Včasná detekce 
a varování

Vizualizace 
teploty

Podpora flexibilních 
pravidel a alarmů

Výhody termokamer pro detekci požáru

Určeno pro jakékoli množství světla

Vidí neviditelné

Radikálně snižuje falešné poplachy

www.hikvision.com/cz

Hikvision Czech
Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha
info.cz@hikvision.com



Ochrana perimetru

Náročné pozorovací úhly

Přesná klasifikace lidí a vozidel. 

Doporučená vzdálenost detekce člověka

Maximální detekční vzdálenost člověka

Vchod do kancelářské budovy

Komunikace Vila

Parkoviště

Náročné teplotní podmínky

Při vystavení vysokým teplotám může být infračervené záření pozadí 
podobné pro člověka i pro vozidla. HeatPro termokamery přesně rozlišují 
cíle od jejich pozadí i při omezených rozdílech v teplotních údajích.

Základní ochrana

Kamery HeatPro připojené k 
NVR poskytují vysoce účinnou 
bezpečnostní ochranu míst, jako jsou 
vily, komunity a potraviny.

Termokamery řady HeatPro detekují pohybující se cíle 
přímo ke kameře s relativně malými vnímatelnými posuny.

Kamery HeatPro ve spojení s AX PRO 
Hub pořizují videoklipy v reálném 
čase a ověřují alarmy, kdykoli dojde k 
narušení.

Ověření narušení

Kamery HeatPro lze nasadit ve 
velkém měřítku pro složitější 
projekty, jako jsou obchodní 
řetězce a průmyslové parky, a 
spravovat je centralizovaným 
způsobem.

Rozsáhlé nasazení

Lepší identifikace cíle

Konvenční kamery nemusí detekovat osoby či vozidla při překrytí. 
Termokamery řady Hikvision HeatPro podporující klasifikaci člověka a 
vozidla, vždy dokáží rozlišovat cíle tak, aby uživatelé reagovali pouze na  
skutečná znepokojení.

Když se lidé shromažďují do skupin, termokamery řady HeatPro 
stále dokáží přesně identifikovat každého jednotlivce a přesně ho 
klasifikovat.

Oddělení lidí a vozidel

Detekce seskupení

Cíle jsou detekovány rychle, a to i ve velmi náročných podmínkách.

Vyšší flexibilita a přizpůsobivost 

Konfigurace VCA ve 3 krocích

Poptávané aplikace produktů

1 2 3

Termokamery řady HeatPro v kombinaci s dalšími produkty společnosti Hikvision splňují 
různé potřeby uživatelů.

Jednodušší a rychlejší nasazení pro malé a střední podniky s časem instalace pouze 30 s

Povolit VCA Nakreslení detekční 
oblasti

Nastavit vozidlo / 
osobu jako cíl

Tepelné kamery řady HeatPro byly testovány na mnoha předváděcích stanovištích a poskytly v praxi 
ověřené výsledky příznivých, minimalizovaných rychlostí falešných poplachů.

Vzdálenost detekce VCA člověka nebo vozidla

1.8 m

0.5 m

Demonstrace

Výkon VCA

DS-2TDxx17-10/QA

DS-2TDxx17-6/QA

DS-2TDxx17-3/QA

DS-2TDxx17-2/QA

Doporučená vzdálenost detekce vozidla

Maximální detekční vzdálenost 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 Lokální monitor

NVR

Hik-Connect

HikCentral Professional

HeatPro kamera

iVMS-4200

HeatPro kameraSwitch

Hik-ConnectAX PRO Hub (M)


