
                            

 

Kamerová detekce osob se zvýšenou teplotou 
 

Společnost Euroalarm spol. s r.o. nabízí technologické řešení pro školy a školská zařízení v rámci boje s 

nemocí COVID-19. Měření tělesné teploty žáků, zaměstnanců a návštěvníků pomocí termální kamery 

pomáhá odhalovat potenciálně infekční osoby. Takto lze efektivně eliminovat šíření nákazy ve vašem 

zařízení. 

 

Jak systém funguje? 
 

Zvýšená teplota je primárním ukazatelem na onemocnění virovými nákazami jako je například chřipka 

nebo COVID-19. Současně jde o nejsnazší způsob, jak rychle provádět scanování mnoha osob v jeden 

okamžik, a to i v případě, že jsou v pohybu. Termokamera umožňuje měřit teplotu lidské kůže a je tedy 

účinná ve chvíli, kdy dochází k nárůstu tělesné teploty člověka. Průměrná tělesná teplota na povrchu kůže 

zdravého člověka se pohybuje v rozmezí přibližně 35,8 °C až 37 °C (tzv. přirozená teplota). Pokud tělesná 

teplota (měřená na povrchu) překročí 37 °C, může se jednat o obrannou reakci imunitního systému na 

infekci organismu. Speciální termální kamera je doplněna softwarem, který automaticky analyzuje 

procházející osoby, vyhodnocuje jejich teplotu a upozorňuje na abnormality. 

 

Kdo vám poradí s výběrem vhodného systému? 
 

S výběrem zařízení vám poradí odborníci společnost Euroalarm. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže. V 

současnosti nabízíme dva typy řešení, které jsou: 

 

Řešení 1 

Pevná bullet kamera, která je vybavena dvěma objektivy, a proto generuje dva video obrazy – klasický 

v rozlišení 4Mpx a termo v rozlišení 384 x 288px. Je osazena objektivem 10 mm s úhlem záběru 37,5° 

(termo obraz) a 4 mm s úhlem záběru 84° (klasický obraz). To umožňuje měření až 20 osob najednou (v 

závislosti na úhlu záběru a detekční vzdálenosti) na vzdálenost 2 - 7 m při instalační výšce 1,7 - 2,5 m. Obě 

videa jsou synchronizovaná, takže ihned vidíte, která osoba má jakou teplotu. Přesnost měření ±0,3 °C je 

dosažena použitím Blackbody kalibrátoru, který slouží jako referenční teplota s přesně nastavenou 

hodnotou. Tento kalibrátor musí být trvale umístěn v zorném poli kamery a nesmí být zakryt nebo zastíněn 

procházejícími osobami ani jiným předmětem. Kalibrátor musí být umístěn maximálně 5 m před kamerou. 

Zobrazení živého videa umožňuje SW iVMS-4200, který je dodán zdarma. Zobrazovací PC není součástí 

nabídky. Záznam videí je umožněn po vložení SD karty o kapacitě až 256 GB přímo do kamery (SD karta 

také není součástí nabídky). 

 



                            
 

Řešení 2 

Pevná turret kamera, která je vybavena dvěma objektivy, a proto generuje dva video obrazy – klasický 

v rozlišení 4Mpx a termo v rozlišení 160 x 120px. 

Zde jsou na výběr dvě kamery, první je osazena objektivem 6 mm s úhlem záběru 25° (termo obraz) a 8 

mm s úhlem záběru 40° (klasický obraz). To umožňuje měření až 20 osob najednou (v závislosti na úhlu 

záběru a detekční vzdálenosti) na vzdálenost 1,5 - 3 m při instalační výšce ideálně 1,5 m. Druhá kamera je 

osazena objektivem 3 mm s úhlem záběru 50° (termo obraz) a 4 mm s úhlem záběru 84° (klasický obraz). 

To umožňuje měření až 20 osob najednou (v závislosti na úhlu záběru a detekční vzdálenosti) na 

vzdálenost 0,8 – 1,5 m při instalační výšce ideálně 1,5 m. 

Obě videa jsou synchronizovaná, takže ihned vidíte, která osoba má jakou teplotu. Přesnost měření ±0,3 

°C je dosažena použitím Blackbody kalibrátoru, který slouží jako referenční teplota s přesně nastavenou 

hodnotou. Tento kalibrátor musí být trvale umístěn v zorném poli kamery a nesmí být zakryt nebo zastíněn 

procházejícími osobami ani jiným předmětem. Kalibrátor musí být umístěn maximálně 2 m před kamerou. 

Zobrazení živého videa umožňuje SW iVMS-4200, který je dodán zdarma. Zobrazovací PC není součástí 

nabídky. Záznam videí je umožněn po vložení SD karty o kapacitě až 256 GB přímo do kamery (SD karta 

také není součástí nabídky). 

 

Kdo vám systém namontuje a kdo bude provádět údržbu? 
 

Společnost Euroalarm je pouze vaším dodavatelem kamerového systému. Zde je vše v režii vašeho 

školského zařízení. Pokud máte firmu, který vám spravuje zařízení IT, požádejte je o jednoduchou montáž 

kamery a instalaci klientského VMS Software na předem vyčleněné PC. 

Potřebný SW je zdarma ke stažení zde:  

https://www.euroalarm.cz/podpora/ke-

stazeni/?dirpath=9YeEDO2jg47F%252F4x1OMwuqfAV1jbmYZe1lIfvFSnY%252FJ%252B0WGaTNl2W3E8%

252BFDTN6KScEkI1q8KkTMCJY54sy4w9n8aeOHwPU92B9fRVpyDhv0E%253D&root=2 

 

Kamery se instalují do vnitřních bezvětrných prostor s konstantní teplotou. 

Ilustrační fotografie s ukázkou instalací i samotnými video snímky najdete na konci tohoto dokumentu. 

Na dodaný a správně namontovaný systém se vztahuje záruka 2 roky. 

 

Na závěr připomínáme návazná režimová opatření školy 
 

- Osoba se zvýšenou teplotou musí být neprodleně izolována od ostatních u vstupu. 

- Osoba je vyzvána k provedení sekundárního měření pomocí ručního termometru v místě 

sekundární kontroly (místnost karantény). 

https://www.euroalarm.cz/podpora/ke-stazeni/?dirpath=9YeEDO2jg47F%252F4x1OMwuqfAV1jbmYZe1lIfvFSnY%252FJ%252B0WGaTNl2W3E8%252BFDTN6KScEkI1q8KkTMCJY54sy4w9n8aeOHwPU92B9fRVpyDhv0E%253D&root=2
https://www.euroalarm.cz/podpora/ke-stazeni/?dirpath=9YeEDO2jg47F%252F4x1OMwuqfAV1jbmYZe1lIfvFSnY%252FJ%252B0WGaTNl2W3E8%252BFDTN6KScEkI1q8KkTMCJY54sy4w9n8aeOHwPU92B9fRVpyDhv0E%253D&root=2
https://www.euroalarm.cz/podpora/ke-stazeni/?dirpath=9YeEDO2jg47F%252F4x1OMwuqfAV1jbmYZe1lIfvFSnY%252FJ%252B0WGaTNl2W3E8%252BFDTN6KScEkI1q8KkTMCJY54sy4w9n8aeOHwPU92B9fRVpyDhv0E%253D&root=2


                            
- Pokud osoba toto odmítne, je o tom proveden záznam a je vykázána z budovy jiným vstupem. 

- Student/osoba se zvýšenou teplotou nesmí opustit stanoviště sekundární kontroly. 

- Pracovník sekundární kontroly neprodleně kontaktuje rodiče žáka a třídního učitele, případně 

přímého nadřízeného a je o tom proveden záznam. 

- Návštěvy a plnoletí žáci odchází ze školy na vlastní zodpovědnost, u neplnoletých žáků bude 

vyrozuměn zákonný zástupce. Neplnoletý žák počká na svého zákonného zástupce v předem 

připravené izolační místnosti. V případě nařízené karantény postižený a jeho blízcí postupují dle 

hygienických nařízení COVID-19. 

- Tělesná teplota by měla být přeměřena všem žákům a zaměstnancům, se kterými daný člověk 

přišel v předchozích 2-4 dnech do kontaktu. Test je opět proveden digitálním bezkontaktním 

teploměrem. 

 

Těšíme se na spolupráci s vámi v rámci boje proti nemoci COVID-19. 

 

KONTAKTY: 

Euroalarm spol. s r.o., Modřanská 80/283, 147 00 Praha 

Obchodní oddělení: Marian Zdút, zdut@euroalarm.cz, 777 705 715 

Technické oddělení CCTV: Petr Prokeš, prokes@euroalarm.cz, 777 705 767 
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Ilustrační snímky: 

 

 



                            

 

 

 


