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CÀMERES TERMOGRÀFIQUES  
 

➢  Us presentem les noves càmeres termogràfiques per a la  

mesura de temperatura. Aquestes càmeres tenen la capacitat  

d’analitzar amb gran precisió, la temperatura corporal de les persones, 

podent així detectar casos de febre instantàniament. 

➢ S’estan instal·lant de forma massiva en aquells punts 

d’afluència de personal important (supermercats, restaurants, bars, 

transports públics, fàbriques,...) com a mesura de contenció de COVID19. 

Es poden utilitzar manualment o bé instal·lades d’una forma fixe en un  

trípode o fixacions personalitzades. 

➢ Aquestes càmeres incorporen un algoritme molt avançat i  

potent en quant a mesura de temperatura d’alta precisió.  

A més, incorpora intel·ligència artificial basada en detecció facial, ajudant  

A filtrar qualsevol tipus de falta alarma generada per altres emissors de 

calor (cigars, cafè, bombetes, etc...). 
 

Sistemes de mesura portàtil  
 

➢ La solució consta d’una eina de mesura portàtil basada en una 

 càmera termogràfica amb possibilitat de detecció de a 1 mt. a 2 mt. 

de distància i amb una precisió de fins a ± 0.5ºC. 

   En la pantalla de la pròpia càmera HANDHELD-160T05-E es pot observar la temperatura de les 

persones que passin per davant de la càmera en cada moment a temps real. Amb aquest 

mateix model també tenim la possibilitat de visualització en un monitor extern.  

➢ Amb el software que incorpora es determina senyal d’alarma i es pot activa una senyal 

 acústica des del mateix PC avisant que s’ha superat la temperatura d’alarma. 

 

Què puc fer amb la càmera un cop superada la pandèmia? 
 

➢ Un dels punts més destacables d’aquesta solució, es que un cop superada la pandèmia, la càmera serà 

una eina molt eficaç pel departament de Manteniment Preventiu i Correctiu ja que es pot utilitzar per mesurar 

punts calents en quadres elèctrics, instal·lacions, fuites de fred en càmeres frigorífiques, cuines, etc. 

➢ A primera instància es realitzarà una inversió pensant en la Prevenció de Riscos Laborals, però a 

posteriori, el Departament de Manteniment podrà gaudir-ne. 
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