
MEDIÇÃO DE 
TEMPERATURA 
CORPORAL
SOLUÇÃO PARA TORNAR SUA POPULAÇÃO E 
COLABORADORES MAIS SEGUROS

36,4º

C



Crescimento 
exponencial dos 
casos de COVID-
19



Sistema que alerta 
automaticamente 
pessoas com febre, 
evitando a 
contamição em 
massa



SOLUÇÃO

Para evitar que doentes com o
Covid-19 (ou uma gripe) contamine
outras pessoas sadias, a solução
entrega um sistema que identifica
rapidamente e com precisão a
temperatura de várias pessoas
simultaneamente e, em conjunto
com o reconhecimento facial, pode
gerar alertas automáticos para o
operador com o nome do suspeito
ou pode barrar uma porta de acesso.





VANTAGENS

Alta precisão de medição
de temperatura, com
precisão de ±0,3ºC. Bem
acima de outras solução
que giram em torno de
±2ºC.

Evita o risco de
contaminação de um
colaborador que está
medindo a temperatura
manualmente de outras
pessoas (termometros
comuns ou pistolas).

Agilidade muito maior na
medição, sem precisar
que a pessoa pare e gere
muitas filas. Evitando que
as pessoas sejam
contamidas na fila.

PRECISÃO SEGURANÇA VELOCIDADE



VANTAGENS

Gera alertas de pessoas
com febre de forma
automática, podendo
acionar sistemas de de
alarme, controle de
acesso, avisos na tela do
operador, entre outros.

O reconhecimento facial
ajuda na identificação das
pessoas de forma rápida
e o operador pode incluir
na lista de proibidos
alguém que apresentou
febre para que ele não
entre posteriormente.

A solução pode virar
outras após o fim do
surto, como medição de
temperatura de
equipamentos, incêndio,
segurança perimetral e
reconhecimento facial.

ALARMES IDENTIDADE FLEXIBILIDADE



SISTEMA
O sistema funciona com uma câmera térmica híbrida (que 
mede a temperatura das pessoas), um equipamento de 
medição de precisão (para identificar a temperatura com um 
alto grau de precisão), um gravador inteligente de vídeo (que 
reconhece as faces e mostra a temperatura da pessoa) e um 
software de monitoramento centralizado para gerir a solução 
como um todo.

Com esse sistema, a empresa consegue identificar os casos 
suspeitos e barrar o acesso antes mesmo da pessoa entrar no 
local, evitando que haja uma contaminação em massa de 
colaboradores. Essa mesma solução pode ser usada com
governos para identificar pessoas com casos suspeitos em 
rodoviárias, aeroportos, portos e hospitais, evitando que a 
doença se alastre por outras regiões do país.



VIP 7401 TH MT
A VIP 7400 TH MT é uma câmera térmica que
possui funções de inteligência de vídeo
avançadas. Ela tem a capacidade de medir
temperatura de corpos em movimento de forma
rápida e com uma boa precisão, facilitando a
identificação da temperatura de pessoas,
veículos ou materiais em esteiras de produção.
Ela, de forma autônoma, pode gerar alertas
inteligentes e automatizar alarmes e alertas por
temperatura ou incêndio. Ela tem embarcada um
sensor térmico com alta resolução de 400 x 300,
que conta com uma precisão de temperatura de
±1º C.



MTC 9000
O MTC 9000 é um equipamento de precisão para
medição de temperatura. Sua avançada
tecnologia permite controlar a temperatura de
uma superfície alvo, criando um referencial
importante para a câmera térmica. Esse
equipamento auxilia a câmera a tornar a medição
mais precisa (±0,3°C), fazendo com que a
medição seja eficiente para identificar
temperatura de pessoas (que, muitas vezes, uma
variação muito pequena já determina alguém
febril e, consequentemente, suspeito de estar
doente).



SVR 7116 IA
O SVR 7116 IA é um gravador inteligente de alta
capacidade com reconhecimento facial
embarcado e capacidade de comunicação com
câmeras térmicas. Esse equipamento é
compatível com as inteligências de vídeo das
câmeras LPR, contagem de pessoas, mapa de
calor, entre outras, facilitando o monitoramento e
entregando informações a mais do ambiente.
Além disso, é capaz de realizar reconhecimento
facial em até 4 canais utilizando câmeras comuns.
O gravador possui também a função de busca
forense, que identifica características da pessoa
como gênero, idade, expressão facial, tipo e cor
de roupa, entre outras. Ele ainda conta com
inteligência artificial, que detecta pessoas e
veículos que cruzem uma linha.



DEFENSE IA
O Defense IA é flexível, escalável, altamente
confiável e poderoso sistema central de gestão.
Com arquitetura cliente-servidor que se integra
com múltiplos sistemas de vigilância, o Defense
IA fornece a gestão central, compartilhamento de
informações, conexão conveniente e cooperação
multi-serviços. Pode fornecer gerenciamento de
permissão do usuário, gerenciamento de
dispositivos, gerenciamento de alarmes,
armazenamento central, video wall, mapa e
outros recursos avançados, como Contagem de
Pessoas, Análise de BI, Reconhecimento Facial,
LPR, Térmica, entre outros.
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C


