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คณุสมบตัหิลกั

 มีอลักอรทิมึการตรวจจบัอณุหภมิูภายในตวักลอ้งOn-board temp-detection algorithm 

 ใชง้านเพยีง IP address เดียว สาํหรบักลอ้ง 2 แบบ

 ความละเอยีดของกลอ้งตรวจจบัอณุหภมิู (Effective pixels) 400×300 พกิเซล 

 ความไว (Sensitivity) 40mK 

 กลอ้งตรวจจบัอณุหภมิู : เลนสแ์บบคงที�ขนาด 8มม., กลอ้งส ี(Visible) : เลนสแ์บบมอเตอรไ์รซข์นาด 

(motorized lens) 2.7-12มม.  

 ความแม่นยาํในการตรวจจบัอณุภมิู (Accuracy) 0.3 องศาเซลเซียส 

 รองรบัการตรวจจบับคุคลพรอ้มกนั (Body detection) สูงสดุ 16 เป้าหมาย

 เวลาตอบสนอง (Response Time) 30ms 

 รองรบัการแสดงผล (Color control) 17 รูปแบบ

SN-T5 
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครอืข่ายสาํหรบัตรวจจบัอณุหภมิูรา่งกาย  
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รายละเอยีด
กลอ้งตรวจจบัอณุหภมิู (Thermal Camera) 
ประเภทการตรวจจบั Uncooled IRFPA Microbolometer 

ความละเอยีด (พกิเซล) 400(H) ×300(V) 

ขนาดพกิเซล (Pixel Siz)e 17um 

ความไวในการตรวจจบัอณุหภมูิ
(NETD) 

40mK @F1.0, 300K 

ช่วงคลื�นของการตรวจวดั (Spectral Range ) 8~14um 

การตั�งค่าภาพ (Image Setting) Polarity LUT/ DVE/ Mirror/ FCC/ 3D DNR Brightness/Contrast/ ROI 

รูปแบบการแสดงผล (Color Palettes) Black-Heat /White-Heat/Rainbow/Iron-Red (สูงถงึ 17 รูปแบบ)

เลนสก์ลอ้งตรวจจบัอณุหภมิู 
ประเภทเลนส ์ คงที� (Fixed)

การควบคุมโฟกสั ปรบัโฟกสัดว้ยมอื (Manual focus)

ขนาดเลนส ์(Focal Length) 8 มม.

F No. F1.0 

มมุมอง (Angle of View) H: 46°, V:35.3° 

กลอ้งส ี(Visible Camera)
ฉากรบัภาพ (Image Sensor) ขนาด 1/1.9" แบบ Sony CMOS 

ความละเอยีดภาพ 1920(H)×1080(V) 

ความเรว็ชตัเตอร์ 1/50 ~ 1/64,000วนิาที

มองภาพยอ้นแสง
Wide Dinamic Range 

True WDR 120dB 

ภาพส ี: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)

ภาพขาวดาํ : 0.001Lux@(F1.2, AGC ON) 

S/N Ratio มากกวา่ 55dB 

ขนาดเลนส์ 2.7 ~ 12มม. 

รูรบัแสง (Max Aperture) F1.6~ F2.9 

มมุมอง (Angle of View) 105°~ 32° 

การควบคุมโฟกสั แบบ Motorized  สามารถควบคุมผ่านเครื�องบนัทกึ หรอืซอฟทแ์วรไ์ด ้

วดีีโอและเสยีง 
การบบีอดัภาพ H.265, H.264, MJPEG

อตัราการแสดงผลภาพต่อวนิาท ี

สตรมีหลกั :  

กลอ้งตรวจจบัอณุหภมู ิ: D1@25/30 ภาพต่อวนิาท ี

กลอ้งส ี: 1920×1080/1280×720 @25/30 ภาพต่อวนิาท ี

สตรมีรอง :  

กลอ้งตรวจจบัอณุหภมู ิ: CIF @25/30 ภาพต่อวนิาท ี

กลอ้งส ี: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30 ภาพต่อวนิาท ี 

การควบคุมบทิเรท CBR/VBR 

บทิเรท Bit Rate 

กลอ้งตรวจจบัอณุหภมู ิ: 100Kbps~6Mbps Visible:  

สตรมีหลกั : 500Kbps~10Mbps; 

สตรมีรอง : 100Kbps~6Kbps 

Region of Interest การกาํหนดบรเิวณที�สนใจภายในภาพ ปิด/เปิด (8 โซน, สี�เหลี�ยม) 

ขยายภาพแบบดจิติอล 16 เท่า 

กลบัภาพ (Mirror) รองรบั

Defog รองรบั (สามารถมองเหน็ภาพได ้แมใ้นขณะที�มสีภาวะหมอกหนา)

ตรวจจบัการเคลื�อนไหว รองรบั

การปิดบงัความเป็นส่วนตวั ปิด / เปิด (4 พื�นที�, สี�เหลี�ยม) 

ปรบัปรุงภาพ DVE รองรบั

การบบีอดัเสยีง G.711, AMR, RAW_PCM (Optional)

อจัฉรยิะ 
ฟงักช์ ั �นอจัฉรยิะ การตรวจจบัการเคลื�อนไหว, สญัญาณเตอืนดสิก,์ สญัญาณเตอืน I/O, สญัญาณเตอืนอณุหภมูิ

ตรวจจบัอจัฉรยิะ IVS 
การตรวจจบัร่างกายอจัฉรยิะ, Perimeter ,Single Virtual Fences, 

Double Virtual Fences ,Object Left ,Object Removed 

ตรวจจบัอณุหภมิู
โหมดการตรวจจบั ตรวจสอบอณุหภมูขิองร่างกาย

การตรวจจบั สูงสุด 16 เป้าหมาย

การแจง้เตอืน อณุหภมูิ แจง้เตอืนอณุหภมูสูิงกวา่ปกต,ิ แจง้เตอืนอณุหภมูแิตกต่าง

ความแมน่ยาํ ≤ 0.3 ℃ (อตัรา Emission, ระยะทาง, อณุหภมู,ิ ฯลฯ) 

เวลาตอบสนอง (Response Time) ≤30ms 

ช่วงการวดัอณุหภมูิ -20 °C ~ 60 °C (-4°F ~ 140°F)

โหมดแสดงอณุหภมูิ

Temperature display mode 

อณุหภมูเิป้าหมาย ＞5℃, แสดงค่าอณุหภมูทิี�แน่นอน; 

อณุหภมูเิป้าหมาย ≤5℃, แสดงค่าอณุหภมูสิมัพทัธ ์

(ความแตกต่างของอณุหภมู ิDEV = ค่าสูงสุด - ค่าเฉลี�ย) 

เครอืข่าย 
ช่องเชื�อมต่อ แบบ RJ-45 (10/100Base-T) 

โปรโตคอล
IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, 

PPPOE, SMTP, SIP ,802.1x 

การรองรบั ONVIF, CGI, SDK 

วธิกีารสตรมี Unicast 

จาํนวนการเขา้ถงึของผูใ้ช ้ สูงสุด 10 ผูใ้ช ้

ตวัเกบ็ขอ้มลู Edge Storage 

NAS 

บนัทกึลงคอมพวิเตอร์

Micro SD card ขนาดสูงสุด 128GB 

รองรบัเวบ็บราวเซอร์ <IE11, Chrome, Firefox 

รองรบัภาษา
องักฤษ, จนี, โปแลนด,์ อติาล,ี โปรตเุกส, สเปน รสัเซยี, 

ฝร ั �งเศส, เชค, ฮงัการี

ช่องเชื�อมต่อ 
เครอืขา่ย 1 Ethernet (10/100 Base-T) ช่องเชื�อมต่อแบบ RJ-45

ช่องสญัญาณเสยีง 1 ช่องสญัญาณเสยีงขาเขา้, 1 ช่องสญัญาณเสยีงขาออก

สญัญาฯเตอืน 2 ช่องสญัญาณเตอืนขาเขา้, 2 ช่องสญัญาณเตอืนขาออก

RS485 รองรบั

่ช่องสญัญาณ BNC ไมม่ี

ปุ่ มรเีซต็ รองรบั(ภายในตวักลอ้ง) 

ทั �วไป
พาวเวอรซ์พัพลาย DC12V/POE (IEEE 802.3af) 

การใชพ้ลงังาน สูงสุด 10วตัต ์

อณุหภมูใินการทาํงาน -30°C~60°C(-22°F~140°F)

ความชื�นสมัพทัธใ์นการทาํงาน 0~ 90% RH 

การรบัรอง CE /FCC 

มาตรฐานการกนันํ�ากนัฝุ่ น IP66 

วสัดุ โลหะ 

ขนาด 212×182×136มม. 

นํ�าหนกัสุทธิ 2กก. 

ความไวแสงตํ �าสุด
Min. Illumination 

mailto:50mK@F1.0
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Accessories 

Optional： 

SN-BK346 

Wall bracket 

SN-BK350 

Ceiling Bracket 

ขนาด (มม.) 
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