
As melhores soluções do mercado para 
combater o COVID-19
Ajudamos a ganhar com os melhores produtos a preços mais competitivos

STOCK LIMITADO ATÉ 20 DE JUNHO
Reserve já o seu stock!

 DETECÇÃO DE TEMPERATURA PROFISSIONAL DAHUA
Solução 1, não facilite
BENEFÍCIOS GERAIS

 ■ +300 instalações em toda a Espanha

 ■ Marca de referência algoritmo AI

 ■ Conformidade com os regulamentos europeus

DAHUA-2198 + DAHUA-2199 

 SOLUÇÃO DE BAIXA RESOLUÇÃO, COMPOSTA POR:  

TC-B1 + TC-BB 

 SOLUÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, COMPOSTA POR:  

• 1x câmara térmica + visível DAHUA-2198 (TPC-

BF2221-T)

 ◦ Precisão de ± 0,3 ° C combinada com blackbody

 ◦ Faixa de medição de 30°C ~ 45°C

 ◦ Lente térmica de 7,5 mm, resolução de 256x192px

 ◦ Lente visível de 6mm, resolução visível de 

1920x1080px  

• 1x Unidade Blackbody DAHUA-2199 (TPC-HBB-

CHW)

 ◦ Temperatura de calibração por padrão de 35°C

 ◦ Precisão de ±0,2°C

 ◦ Estabilidade de ±0.1 ~ 0.2°C / 30 minutos

 ◦ Emissividade de 0,97 ± 0,01

• 1x Câmara térmica+visível TC-B1

 ◦ Precisão de ±0,3°C combinada com blackbody

 ◦ Faixa de medição de 30°C ~ 45°C

 ◦ Lente térmica de 13 mm, resolução de 400x300 px

 ◦ Lente visível de 8mm, resolução visível de 

1920x1080px 

• 1x Unidade Blackbody TC-BB

 ◦ Temperatura de calibração po padrão de 35°C, 

37°C, 40°C

 ◦ Precisão de ± 0,2°C

 ◦ Estabilidade de ±0.1 ~ 0.2°C / 30 minutos

 ◦ Emissividade de 0,97

DAHUA-1772-FO NVR5216-8P-I 

 16 CANAIS NVR IP DE 16MP COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

• Até 10 regras IVS por canal IP

• Compressão H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

• Áudio bidirecional

• Resolução de gravação de até 16MP

• Banda de: 320 Mbps (160 Mbps no modo AI)

• Saída HDMI 4K e saída VGA

• Proteção de perímetro de 16 canais

• 4 canais de reconhecimento facial

• Ponto de venda (POS)

• Reconhecimento de matrículas

• 4 entradas / 2 saídas de alarme

• 2 capacidade de HDD SATA III

• Gigabit RJ45, 3 USB, 1 RS232, 1 RS485

• 220V CA, 8 PoE + / ePoE / EdC



SAM-4650  

 TERMÓMETRO INFRA-VERMELHO PARA MEDIÇÃO DA  

 TEMPERATURA CORPORAL 

• Ecrã LCD

• Desligado automático do ecrã após 20 segundos

• Faixa de medição: 32°C ~ 42,9°C

• Precisão de ±0,3°C

• Resolução de exibição de 0,1°C

• Distância de medição de 3 ~ 5cm

• Bateria: 2 pilhas AAA

SAM-4641  

 CÂMARA TÉRMICA PARA MEDIR A TEMPERATURA  

 CORPORAL 

• Distância de detecção de 1 metro, alarme a 37,3°C

• Precisão de ±0,5°C

• Faixa de medição de 20°C ~ 50°C

• Lente térmica de 2,28 mm, resolução de 120x90 px

• Vida útil da bateria de mais de 8 horas

• Suporta conexão com PC

SAM-4651  

 CÂMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO  

 DA TEMPERATURA CORPORAL 

• Distância de detecção de 1 metro

• Precisão de ±0,5°C

• Faixa de medição de 30°C ~ 45°C

• Resolução térmica de 160 x 120

• Resolução de imagem visível de 640 x 480

• Ecrã TFT de 2,8“ com resolução de 320x240

• Possibilidade de visualizar a imagem térmica e óptica 

misturadas

• Conexão ao PC para visualização de imagens

• Suporta visualização ao vivo

• Incorpora bateria recarregável de íon de lítio com até 6 

horas de operação

• Armazenamento de imagens em cartão MicroSD de 

até 16 GB

• Orifício de montagem para tripé de 1/4“ 

SAM-4664 

 CÂMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO  

 DA TEMPERATURA CORPORAL 

• Sensor térmico de super alta resolução: 256x192

• Faixa de medição de temperatura: 30°C ~ 45°C
• Precisão de ±0,5°C
• Distância de medição> 1 metro
• Resolução de imagem visível de 640 x 480
• Ecrã LCD de 2,8 “(320x240)

• Possibilidade de visualizar a imagem térmica e 
óptica misturada

• Conexão ao PC para visualização de imagens + 

BIB devido ao exceso de temperatura

• Bateria de lítio recarregável, 11 horas de operação
• O dispositivo detecta a temperatura em tempo real 

e a exibe no ecrã
• Armazenamento de imagens em cartão MicroSD de 

até 16 GB
• Adequado para uso portátil e tripé fi xo

 TERMÓMETROS INFRA-VERMELHOS

Confi rmação de medição dupla para câmaras térmicas

 PISTOLAS TERMOGRÁFICAS AIRSPACE

Triagem rápida com câmara térmica

BENEFÍCIOS GERAIS

 ■ Ecrã de LCD e desligado automático

 ■ Fácil de usar e manusear

 ■ Precisão de medição de ±0,3°C

BENEFÍCIOS GERAIS

 ■ Compacto e prático

 ■ Fácil de usar e manusear

 ■ Precisão de medição de ±0,4°C ou ±0,5°C

+3000 

unidades 

vendidas em 

Espanha

SAM-4652  

 TERMÓMETRO INFRA-VERMELHO PARA MEDIÇÃO DA  

 TEMPERATURA CORPORAL 

• Ecrã LCD de 30x30mm

• Desligado automático

• Faixa de medição: 32°C ~ 42,9°C

• Precisão de ±0,3°C

• Alarme LED e sonoro de alta temperatura

• Retenção de dados

• Orifício para montagem em tripé

• Alimentado por baterias de 9V 6F22



SAM-4655  

 TERMINAL COM MONTAGEM NA PAREDE 

• Ecrã táctil LCD de 7 “

• Medição de temperatura e reconhecimento facial com 

detecção de alta temperatura

• Até 22.400 faces e 100.000 eventos

• Faixa de temperatura de 30°C ~ 45°C

• Distância de medição: 0,5 ~ 2 metros

• Detecção de pessoas sem máscara

• Gestão de acesso e alarme

• Suporta comunicações de E/S Wiegand de 26 e 34 

bits

• Possui uma porta USB como identifi cador

SAM-4657  

 SUPORTE DE PÉ DE 110CM 

• Suporte de pé para SAM-4656

• Luz de cortesia LED

• Feito em SPCC

• Orifícios de conexão

SAM-4658  

 SUPORTE DE PÉ DE 55CM 

• Suporte de pé para SAM-4656

• Luz de cortesia LED

• Feito em SPCC

• Orifícios de conexão

SAM-4653  

 TRIPÉ PARA TERMINAL SAM-4656 

• Tripé para terminais SAM-4656

• Altura de 1,75 metros

• Feito de metal

SAM-4654  

 TRIPÉ PARA TERMINAL SAM-4655 

• Tripé para terminais SAM-4655

• Altura de 1,8 metros

• Feito de plástico

SAM-4656  

 TERMINAL COM BRAÇO INCLUÍDO 

• Ecrã táctil LCD de 7 “

• Medição de temperatura e reconhecimento facial com 

detecção de alta temperatura

• Até 22.400 faces e 100.000 eventos

• Faixa de temperatura de 30 ° C ~ 45 ° C

• Distância de medição: 0.5 ~ 2m etros

• Detecção de pessoas sem máscara

• Gestão de acesso e alarme

• Suporta comunicações de E / S Wiegand de 26 e 34 

bits

• Possui uma porta USB como identifi cador

• Braço de aperto de 33 cm

 TERMINAIS DE CONTROLE DE ACESSOS AIRSPACE

Medição precisa e inteligência artifi cial

 ACESSÓRIOS PARA TERMINAIS AIRSPACE

BENEFÍCIOS GERAIS

 ■ Solução #1 na China

 ■ Sensor térmico HEIMANN, alemão de alta precisão

 ■ Precisão de medição de ±0,3°C



www.bydemes.com

Precios líquidos IVA não incluído. 
Oferta válida até 20 de Junho de 2020 ou fi nal de stock.

Entre em contacto com nosso departamento comercial para obter mais informações.


