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Техническо предложение за система за отчитане на 

телесна температура чрез термокамера 

 

 

1. Описание. 

 

 Решението представлява цялостна завършена система, чрез която се наблюдава в 

реално време телесната температурата на преминаващите обекти в обхвата на 

камерата. Визуализацията се извършва на монитор, за наблюдение на локално ниво. 

Решението позволява да се зададат критерий (праг на телесна температура) при 

засичането на които се задейства алармамен звуков сигнал и се отразява на  монитора. 

 

2. Технически спецификации на камерите и начин на реализация. 

 

 Предложението на  „ЕН ВИ ЕЛ СИСТЕМС“ ООД включва изграждане на цялостна 

система за наблюдение и измерване на телесната температура на обекти, което 

включва, доставка и монтаж на камери и оборудване необходими за проекта. За 

изпълнение на проекта „ЕН ВИ ЕЛ СИСТЕМС“ ООД ще извърши следното: 

 1. Ще достави и  монтира  следното оборудване: 

*  Термокамерa N1 Basic.  

 

                            

*  Стойка за монтаж на термокамера тип: Трипод  

 * Монитор за наблюдение. 

* Драйвъри за Windows / Android и софтуер за контрол на температурата 
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3. Ще инсталира необходимия софтуер, чрез който ще се осъществява 

видеонаблюдението и сигнализацията за промяната на телесната 

температура на преминаващите. 

 

 

 

Техническа спецификация на камерите включени в предложението  

на „ЕН ВИ ЕЛ СИСТЕМС“ ООД : 

Основна информация за технологията за термично изображение. Технологията за 

термично изображение е безконтактна процедура за изображения, която дава 

възможност да се види топлинното излъчване от предмет или тяло в противен случай 

невидим за човешкото око (инфрачервена дължина на средната вълна). Топлинното 

излъчване е електромагнитно излъчване, излъчвано от тялото въз основа на неговата 

температура. Термичната технологията за изображения улавя и показва 

разпределението на температурата по обекти, повърхности и предмети. Eдин от 

решаващите критерии за качество на термичната камера е способност за улавяне на 

най-малките разлики в температурата и създаване на изображение, което показва тези 

разлики в цветове. NETD, или шумово еквивалентна разлика в температурата, се 

използва за измерване на чувствителността на топлина-сензор и се изразява в 

millikelvin. Предложените термокамери са с  NETD от 50 mK и  могат да визуализират 

температурни вариации, започващи от 0,05° C.  

 

Температурни събития и термично покритие 

 

 С предложените от „ЕН ВИ ЕЛ СИСТЕМС“  ООД камери, може да се генерират 

автоматични аларми, определени от температурни граници или температурни 

диапазони, което е жизненоважно за откриване на потенциални източници на 

топлина. Софтуера  предлага отчитане на температура в предварително зададени зони 

от изображението или в цялото изображение на камерата.  в температурния диапазон 

от -10 до +150 ° C. По този начин в контрола могат да бъдат анализирани критични 

ситуации. В конкретния случай на заданието в един кадър могат да се хваната обекти, 

които нарушават алармата (т.е. са с висока температура) и да се вдигне нотификация 

(аларма). 
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Предложената система за отчитане на температура се предлага в три 

варианта в зависимост от разстоянието до наблюдаваните обекти. 

 

Вариант 1 – Термокамера отчитаща температура  на разстояние 1 - 2 метра от камерата с 

разделитена способност  240х180  -    цена 3000.00 лева без ДДС 

Вариант 2 – Термокамера отчитаща температура  на разстояние 2 - 4 метра от камерата с  

разделитена способност  384х288  -  цена 4420.50 лева без ДДС 

Вариант 3 – Термокамера отчитаща температура  на разстояние 2 - 4 метра от камерата с  

разделитена способност  640х480  -  цена 13 912.00  лева без ДДС 

 

              

 

 


