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Temperature Detection Solutions 

Temperature Screening 
Thermographic Bullet Camera 

DS-2TD2636B-13ʼP

DS-2TD2617B

UN-TS03 

UN-TS04 

1080P WiFi Battery Thermal Temperature Camera
Lens: 3.6mm / 100°
Built-in high accuracy thermal infrared module
temperature detection range 35°C ~42°C, ±0.3°C
Support Two Way Audio, built in Mic and speaker
2pcs 18650 Recharge Battery in camera
Support HD mobile surveillance( iOS & Andriod )
With 1 RJ45 10M/100M Ethernet port

384 × 288 high resolution in thermal channel, 
high sensitivity sensor
 
● Temperature range: 30°C to 45°C; temperature 
accuracy: ±0.5 °C 
● Reliable temperature exception alarm function 
● 4MP resolution in optical channel 
● 3D DNR, image detail enhancement

High sensitivity sensor with 256 x 192 thermal resolution
Temperature detection rang:-15° C-150° C
precision: min ± 0.3 ° C
1/2.8” 2.0M CMOS Sensor
High quality imaging with 1920X1080@30fps resolution
Support for capture and save in PC of personnel in and out
2M Effective Distance

دقة الكاميرا الحرارية تبلغ
ما يوفر مزيدا من التفاصيل للصور

●  نطاق فحص الحرارة يتراوح من              الى              درجة
و بدقة

●  إنذار موثوق لدرجات الحرارة االستثنائية
●  دقة     ميجابكسل للقناة البصرية

●                     تحسين تفاصيل الصورة        

288 x 384

30°C45°C
0.5 °C ±
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3D DNR

160 × 120 resolution in thermal channel, 
high sensitivity sensor
 
● Temperature range: 30°C to 45°C; temperature 
accuracy: ±0.5 °C 
● Reliable temperature exception alarm function 
● 3D DNR, image detail enhancement
● Audio alarm

45°C

دقة الكاميرا الحرارية تبلغ
ما يوفر مزيدا من التفاصيل للصور

●  نطاق فحص الحرارة يتراوح من              الى              درجة
و بدقة

●  إنذار موثوق لدرجات الحرارة االستثنائية
●  تحسين تفاصيل الصورة

●  انذار صوتي

120 x 160

30°C
0.5 °C ±

3D DNR

                بطارية واي فاي للكاميرا الحرارية            
عدسة

وحدة اشعة تحت الحمراء عالية الدقة
نطاق فحص الحرارة يتراوح من              الى              بدقة

تدعم ميكروفون داخلي و مكبر صوت
قطعتين                 بطارية قابلة العادة الشحن

تدعم كاميرات المراقبة من الهاتف النقال على
منفذ ايثرنت

دقة الكاميرا الحرارية                         مع تفاصيل اوضح للصور
نطاق فحص الحرارة يتراوح من           الى

بدقة
                                            سنسر   

دعم العرض في الوقت الحقيقي وتراكب درجة حرارة جسم
صور عالية الجودة و دقة

تدعم خاصية تصوير الشاشة و حفظ الصور
تعمل من على بعد    متر

1080P

256 x 192

 100°/ 3.6mm

35°C

15°C150°C

18650

42°C0.3 °C ±

0.3 °C ±
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(iOS و Andriod)
1 RJ45 10M/100M

fps30@1080x1920

1/2.8” 2.0M CMOS

Contact Free 1s Measurement Multi-Person
الكشف عن بعد زمن الكشف ثانية واحدة كشف عدة اشخاص

Safety High Efficiency
سالمة

Fast & Accurate
سريع و دقيق دقة عالية

Safety
سالمة

High Efficiency
دقة عالية

sec
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Temperature &
Mask Detection

كشف الحرارة و الكمام

Palm
الكف

Face
الوجه

الروبوت ا¯لي مزود بشاشة يمكن التحكم فيها
عن بعد واستخدامها للتواصل عبر الفيديو 

•  بطارية طويلة االمد، تعمل لمدة تصل الى 8 ساعات
•  حجم الشاشة 17 انش
•  اتصال على الواي فاي

•  متوفر           عن طريق
•  مكبر صوت و 6 ميكروفون

•  كاميرتين             بزاوية عريضة مع قدرات تكبير 
•  تكبير الصورة لغاية 3 اضعاف

•     عجالت و كاميرا بزوايا عريضة مع شاشة للعرض
•  هيكل من ا¶المنيوم

شحن الطاقة متوافق مع 240-100 فولت 
منافذ 60-50 هرتز

•  سرعة عالية في التحقق من الوجه، الكف، و الكمام
مع التعرف على درجة حرارة الجسم بدون لمس

•  التعرف على كف اليد
شكل الكف، بصمة الكف، عروق الكف) يتم خالل 0.35 ثانية 

•  التعرف من على بعد يصل الى 2.5 متر
•  شاشة لمس 8 انش مع اضائة 400 لكس

توفر رؤية اوضح للشاشة المعرضة للضوء
•  مقاوم للغبار و الماء

•  حرارة التشغيل
•  كاميرا 2 ميجابكسل مع سنسر                و خاصية

 سرعة عالية في التحقق من الوجه، الكف، و الكمام
،مع التعرف على درجة حرارة الجسم، بصمة االصابع

الكرت و كلمة السر بدون لمس 

•  التعرف على كف اليد
شكل الكف، بصمة الكف، عروق الكف) يتم خالل 0.35 ثانية 

•  التعرف من على بعد يصل الى 3-0.3 متر
•  شاشة لمس 5 انش

Touchless Biometric authentication access control 

SpeedFace-V5L[TD] 

ProFace X[TD] 

BeamPro Telepresence Robot

•  1s Touchless Biometric authentication access 
control terminal with FACE, PALM VEIN and MASK 
RECOGNITION and BODY TEMPERATURE measurement, 
Fingerprint,  Card  & Password
•  3-in-1 palm recognition 
(Palm Shape, Palm Print and Palm Vein) is performed in 0.35 sec
•  Recognition distance: 0.3 - 3 m
•  5-inch touch LCD.

•  0.3s High Speed Touchless Biometric authentication 
access control terminal with FACE, PALM VEIN and MASK 
RECOGNITION and BODY TEMPERATURE measurement 
•  3-in-1 palm recognition 
(Palm Shape, Palm Print and Palm Vein) is performed in 0.35 sec
•  Recognition Distance from up to 2.5m
•  8-inch touch screen with 400 lux, which offers high 
visibility under strong and direct light
•  IP68 dust-proof and waterproof 
•  Working temperature (-30 ~ 60°C)
•  2MP starlight CMOS sensor camera with WDR function 

Beam, a telepresence robot with a screen that a person can 
remotely control and use to communicate via video

•  Long-lasting lead-acid battery.  Up to 8 Hours Battery
•  Screen Size  17 Inches
•  2 Radios  WiFi Connectivity 
•  LTE availability via USB
•  1 Speaker & 6 Microphones  Audio
 •  two wide-angle HDR cameras with zoom capabilities 
•  3x digital zoom 
•  5 Wheels & Wide-Angle Navigation and View Cameras
•  Aluminum/Steel  Body 
•  Power Charging dock is compatible with 100–240V, 
50–60Hz outlets.

HDR
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1-in-3

1-in-3

(

(-30 ~ 60°C)
CMOSWDR

LTEUSB

Body 
Temperature

كشف درجة الحرارة



Anti-epidemic solutions

Disinfectant Channel

Metal Detector with Body Temperature 

Digital Thermometer
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Body
Temperature

Hand
Sanitizer

Facial
Recognition

Attendance
Record

تعقيم اليدينكشف درجة الحرارة كشف الوجه تسجيل الحضور

 

Count statistics of alarms 
and people

Program Self-diagnostic

Each detection zone has 256 
adjustable sensitivity levels

Harmless to 
human body

Fireproof material

Alarm strength indicator

Microprocessor

Password protection

18 detection zones

Synchronous sound
 & LED alarm

Excellent anti-interference

36.5°C

بدون لمس
سريع
دقيق

Contactless

Instant

Accurate

سريع و دقيق
أوضاع متعددة

ذاكرة تخزين

Fast & Accurate

Multiple Modes

Storage Memory

قياس حرارة عن طريق
االذن او الجبهة بدون لمس

Forehead/ Ear
Thermometer

36.5°C
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Reuseable Mask Face Shield Gloves Face Mask
كمام قابل للغسل واقي الوجه قفازات كمام للوجه


