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FLC1 كاميرا الكشف عن الحمى



تتيح أحدث كاميرات DERMALOG للكشف عن 
الحمى الفحص األسرع واألكثر دقة عن الحمى 

لألشخاص بالمواقع التالية:

•      المطارات
•      مراقبة الحدود 

كشاك التفاعل اإللكترونية •      بوابات الدخول اإللكترونية / أ
•      المصارف

•      الفنادق
•      قاعات المناسبات

كز المؤتمرات •      المعارض ومرا
•      المباني الحكومية   

•      السفن 
•      المنازل
•      األسواق
•      المكاتب

•      وسائل النقل العامة
•      متاجر التجزئة
•      السوبر ماركت

•      المدارس والجامعات
•      دور المسنين

•      دور الرعاية
•      المستشفيات

•      االستادات
•      المحالت

•      وغيرها

DERMALOG الكشف الفعال عن الحمى من

الحمى

السعال

ضيق التنفس

آالم العضالت/المفاصل

التهاب الحلق

الصداع

الغثيان/التقيؤ

احتقان األنف

اإلسهال

100%   80%    60%   40%    20%

ظهور األعراض األكثر شيوًعا في حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد19- في الصين )عدد اإلصابات = 
55924 حالة مؤكدة بالفحص المختبري، الوضع في يوم 20.02.2020( المصدر: معهد روبرت كوخ

تتيح أحدث كاميرات DERMALOG للكشف عن 
الحمى الفحص األسرع واألكثر دقة عن الحمى 

للمسافرين على الحدود الوطنية وبالمطارات، وكذلك 
الفحص اآلمن عن الحمى بالمحالت، والمكاتب، 

والمباني، والمعارض، وما إلى ذلك.

38,6 °C



36,1 °C

37,9 °C

تتطلب معظم أجهزة الكشف عن الحمى مسافة قصيرة ال تقل عن 1.5 متر بين الشخصين. وبذلك فإن كال الشخصين 
عرضة لخطرٍ كبير من حيث انتقال الفيروس بينهما.

الحمى

السعال

ضيق التنفس

آالم العضالت/المفاصل

التهاب الحلق

الصداع

الغثيان/التقيؤ

احتقان األنف

اإلسهال

5 - 15 cm

80 - 120 cm

ال يمكن قياس الحمى إال على 
مسافة ال تقل عن مترين، لذلك ال 

ُينصح به.

200 cm

ال تتطلب الكاميرا األوتوماتيكية للكشف عن الحمى من DERMALOG وجود مشغل يقوم بالقياس، ويمكنها إجراء القياس 
كثر. لما يصل إلى 5 أشخاص في الوقت نفسه، في نطاق مترين أو أ

38,6 °C

37,1 °C
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FLC1 كاميرا الكشف عن الحمى

.All data subject to modification due to ongoing technical innovations

الخصائص الفنية

مستشعر حراري
RGB مستشعر

مستشعر ثالثي األبعاد
المستشعرات

± 0.5 درجة مئوية دقة الكشف عن الحمى

0.7 - 2 ثانية سرعة القياس

0.5 - 2 متر المسافة

130 جم الوزن

120 مم × 37 مم × 23 مم األبعاد

متوافقة مع RoHS )شهادة CE قيد التنفيذ( التوافق

USB 3.0 الواجهة 

)Java وقريًبا( ++Net/ C/C. SDK

DERMALOG Fever Detection Version 1.0 )الكشف عن الحمى من DERMALOG، اإلصدار 1.0( برنامج التطبيق

المتطلبات

Intel i3 الجيل التاسع – Intel i5 الجيل الثامن )وما هو مثله أو مساٍو له( المعالج

8 جيجا بايت DDR3 )الحد األدنى(، 16 جيجا بايت DDR4 )الموصى به( RAM

)SSD 1 جيجا بايت )ُيوصى باستخدام القرص الصلب

USB 3.0

منفذ HDMI للشاشة
الواجهات

يوصى ببطاقة رسومات إضافية بطاقة الرسومات

Windows 10 نظام التشغيل
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