
Bekontaktis temperatūros matavimo ir 
veido atpažinimo įrengimas - 

termovizorius 

 
 
 
 
Specifikacija 

Modelis: LTU/Android 7.1 



LTU/Android 7.1 
 
 
 

Apie prietaisą: 
Tai interaktyvus planšetinio dydžio 
pastatomas termovizoriaus modulis, kuris 
naudoja didelio efektyvumo 
„Rockchip/Qualcomm“ aparatinės įrangos 
platformą. Termovizorius turi veido 
atpažinimo funkciją ir greitai išmatuoja 
asmens kūno temperatūrą. Sistema tinkanti 
registruoti darbuotojus, mokinius ar 
lankytojus poliklinikose, mokyklose, 
kavinėse, baruose ir kitose viešose vietose, 
siekiant užtikrinti prieigos kontrolę ir 
užkirsti kelią infekcinių viršutinių kvėpavimo 
takų ligų plitimui. Tai prevencinė Covid-19 
priemonė, kuri suvaldys ar sumažins viruso 
plitimą. Jeigu temperatūra viršija leistiną 
normą, prietaiso ekrane užsidega raudona 
spalva ir įsijungia garsinis įspėjamasis 
signalas, kuris perspėja, kad žmogus į 
patalpą negali būti įleidžiamas. Taipogi 
prietaisas turi ir veido kaukės atpažinimo 
funkciją, kuri koordinuos kaukių dėvėjimo 

politiką ir įspės aplinkinius jei kaukė 
nėra dėvima. Prietaisas taip pat 
palaiko įvairius išorinius įrenginius, 
tokius kaip kortelių skaitytuvą, pirštų 
atspaudų skaitytuvą ir kt. 

 
 

 
 

Standartinis ID kortelė 



Instaliacija 
1. Modulis gali būti naudojamas ir ant specialiai tam pritaikytų stovų. 
 

 

 
1. Modulis gali būti naudojamas įeinant  ir išeinant, kartu su integruotais turniketais. 

 
 
 



Išvaizda ir dydis 
Standartinis modulis: 

 
 
 
 



 

 Modulis su ID kortelės nuskaitymo funkcija (LTU/Adroid 7.11) 
 
 



Daugiafunkcinis naudojimas 
 
 

 
Parametrai 

 
 

Modelis LTU/Android 7.1 

 Rezoliucija 2 milijonai pikselių 
 Tipas Žiūroninė, bei plati dinaminė kamera 
 
Kamera 

Objektyvo diafragma F2.4 

Fokusavimo atstumas 50-150cm 
 Šviesos balansas Automatinis 
 Apšvietimas LED ir IR (infraraudonųjų) dvigubas apšvietimas. 
 Dydis 8.0 8-colių įstrižainės pilno vaizdo LCD ekranas 

Ekranas Rezoliucija 800×1280 
 Liečiamas ekranas Nepalaiko (Įmanoma integracija ir su liečiamu ekranu) 

 
Procesorius 

 
CPU(procesorius) 

RK3288 keturių branduolių (papildomai LTU/Android 7.11 

RK3399 šešių branduolių)) 
 Atmintis EMMC 8 GigaBaitai 
 Tinklo modulis Ethernet ir belaidis ryšys (WIFI) 
 Garsas 2.5W / 4R garsiakalbiai 

Sąsajos USB 1 USB OTG, 1 USB HOST standartinis A portas 
 Laidinis tinklas 1 RJ45 Ethernet kištukas (standartinis) 
 ID kortelės nuskaitymas Nepalaiko (Palaiko LTU/Android 7.11 modelis) 

 Veidų registracija Palaiko 30 000 veidų duomenų bazę. 

 Veido atpažinimas Palaiko. Palaiko kelių žmonių aptikimą ir stebėjimą tuo 
pačiu metu 



 

Veido palyginimas Palaiko 

Nepažįstamo žmogaus 
atpažinimas 

Palaiko 

Terminis regėjimo laukas 32 X 32℃ 
      Įrenginio naudojimo 
      temperatūra -20℃~60℃ 
 

Nuotolinis atnaujinimas Palaiko 
 

Vartotojų sąsajų 
konfiguracija 

Palaiko 

Naudojimas/palaikymas 
 

Galimybė naudoti prijungus bei atjungus internetą 

Temperatūros išmatavimas Palaiko 
       Temperatūros   0,5-1m. Temperatūros matavimo 

matavimo ribos galima paklaida ± 0,5°C 
 
  Temperatūros matavimo ribos   0℃~60 

 
  Energijos sąnaudos                    13.5W 
 


