


A câmara Lenx 120TC é uma ferramente rápida para deteção de temperatura, que pode ser utilizada para        
detetar temperatura humana a uma distância de segurança, com uma precisão de +/- 0,5ºC.

É uma câmara térmica económica e prática  que serve as necessidades e requisitos de medições de                              
temperatura iniciais.

Com dois modos inteligentes de de leitura, a Lenx120TC  serve não só para a medição flexível de temperatura, 
como também para ser colocada nas entradas e saídas de locais públicos, o que a torna um dispositivo ideal 
para aumentar a eficiência das medidas preventivas de propagação de vírus, e para proteger a saúde pública.

    Características

     Possui um detetor IR WLP que possui direitos intelectuais independentes
     Aviso automático quando deteta pessoas com febre
     Deteção segura a 1m, sem perturbação para o utente e com baixo risco
     Capacidade de armazenar 100.000 imagens e ver dados de temperatura
     Interface tipo C, carregamento rápido em 2.5h, capacidade para 8h
     Compacta e portátil, ideal para deteção móvel, pode também se colocada 
     em tripé

     Aplicações

     Ideal para leitura rápida em escolas, unidades fabris, centros comerciais, 
     escritórios e locais públicos, com vista ao controlo e contenção da pro
     pagação de vírus com sintomas febris, tais como Coronavírus, Ébola, 
     SARS, Zika, etc

Com o acessório de montagem em tripé, a 
Lenx120TC pode ser montada num tripé
(tripé não incluído)



A câmara térmica aplicada ao processo de recolha de temperatura

1                                                          2                                                          3Recolha de
temperatura pela
câmara térmica

“Alarme” quando alguém 
tem uma temperatura 
“anormal”

Nova medição, com
 termómetro de
mercúrio

Exemplo de cenário de recolha pela Lenx120TC

1 Modo 
Simples

Na opção “tempo real”, centre a cara da pessoa com o esquema apresentado na câmara. Quando 
estiver centrada, pressione o botão para parar a imagem e apresentar a temperatura lida. Pressione 
novamente o botão para guardar a imagem, e volte ao modo “tempo real”



2 Modo 
Rápido

Na opção “modo rápido”, a temperatura nas imagens é vigiada automaticamente;
Uma vez detetada uma temperatura anormal, a imagem será automaticamente
guardada.



LENX 120TC

Detetor IR

Resolução IR 120x90 @17um

Tipo de Detetor Vox não refrigerado/7.5~14um

Frame Rate 25Hz

NETD 60mK

Dist. Focal 2,28mm/F1.13

FOV 50ºx 38º

IFOV 7,6mrad

Focus Livre de focagem

Imagem

Tipo de Display 2.4” LCD

Resolução 240*320

Modo de Imagem Imagem IR

Medição de temperatura

Intervalo de medição 20ºC-50ºC

Precisão <=+/- 0.5ºC (temp. ambiente 25ºC, alvo a 1m, temperatura do alvo 32ºC-42ºC

Ponto de Medição Central

Alarme Temperatura superior, informação por cor (valor base é 37.3ºC)

Storage

Media  de Armaz. cartão TF (máx. 32GB

Formato Imagem Full Radiometric (JPG) 120*90

Modo de Comunicação

USB Tipo C, slot cartão TF

Interface de Tripé Sim

Alimentação

Bateria Bateria de Iões de Lítio recarregável

Tempo Funcionamento > 8h

Tempo de Carga DC, <= 2,5h

Outros

Temp. Funcionamento -10ºC ~ 50ºC

Temp. Armazenamento -40ºC ~ 70ºC

Proteção IP54, Drop Test 2m

Certificação CE/ROHS/FCC

Peso 350g

Dimensões 194 x 61,5 x 76mm

Acessórios Incluídos Fita pulseira, Guia rápido, Adaptador de alimentação
cabo USB, cartão TF 16GB

NOTA: A precisão de medição de temperatura é um valor típico sob o modo e condições de aplicação apresentado. O direito final de interpretação pertence á nossa empresa.

Especificações Técnicas




