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www.guideir.comInformacje o firmie Guide

„Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.” zostało założone w 1999 roku. Jest 

liderem w B+R, produkcji oraz sprzedaży na dużą skalę systemów 

termowizyjnych na podczerwień oraz systemów opto-elektronicznych.

Obecnie firma zatrudnia ponad 2600 osób. Jej akcje znajdują się na 

giełdzie w Shenzhen.

Firma od przeszło 20 lat skutecznie rozwija swoje rozwiązania 

związane z urządzeniami na podczerwień. Produkty tej firmy 

pozwoliły na opanowanie w przeszłości epidemii SARS czy Ebola

a obecnie skutecznie walczą z nowym Covid-19
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Prezentowany system masowego odczytu temperatury ciała w zatłoczonych miejsca jest używany w walce z nowym

koronawirusem SARS-Cov-2. Firma Wuhan Guide Infrared jako wiodący na świecie producent rozwiązań termowizyjnych od

20 lat dostarcza swoje rozwiązania pomiaru temperatury ciała do miejsc publicznych oraz firm na całym świecie. Ich

kamery przyczyniły się do zatrzymania w wielu regionach świata wirusów takich jak SARS, MERS, Zika czy Ebola.

Przy obecnym wirusie, zastosowanie kamer tej firmy przyczyniło się do zdjęcia blokady przemieszczania się osób w jego

epicentrum, chińskim mieście Wuhan.
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Lata doświadczeń i testów na ponad 10 milionów

osobnych pomiarów pozwoliły na stworzenie potężnej

bazy metadanych oraz algorytmów samouczącej się

sztucznej inteligencji. Gwarantuje to szybkość i co

najważniejsze, niezawodność pomiarów.

Przepustowość systemu wynosi 500 osób/minutę

co przekłada się bezpośrednio szybkość przepływu

osób i brak tworzenia zatorów komunikacyjnych. Co

ważne aż 8 metrowy zasięg kamery sprawia iż na

pierwszy rzut oka jest ona niewidoczna i nie powoduje

uczucia dyskomfortu osób u których przeprowadzany

jest pomiar.

Zdjęcia i filmy wykonane poprzez system mogą być archiwizowane celem

dodatkowych analiz i ewentualnych poprawek w zarządzaniu systemami

bezpieczeństwa. Jest to idealne urządzenie do szybkiego i efektywnego

redukowania ryzyka transmisji wirusowej w miejscach zwiększonego ruchu pieszych

takich jak: zakłady pracy, galeria handlowe, lotniska, stacje kolejowe

i inne miejsca użytku publicznego.
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• Rozdzielczość obrazu w trybie podczerwieni: 400x300 pikseli

• Rozdzielczość obrazu w trybie kamery: 1920 x 1080 pikseli;

• Długość ogniskowej: 9,7 mm;

• Zakres mierzonych temperatur: -10⁰C ~ 50⁰C

• Dystans pomiaru: 2 m ÷ 8 m 

• Dokładność pomiaru: +/- 0,3° C z automatyczną kalibracją temperatury, bez obsługi ręcznej;

• Wydajność pomiaru: 500 osób/min;

• System przeznaczony do pracy w pomieszczeniu o zakresie temp. -10⁰C ~ 50⁰C;

• System posiada automatyczne powiadomienie o nieprawidłowej temperatury ciała z opcjonalną archiwizacją zdarzeń. Nasz system 

dzięki odczytom temperatury twarzy i użyciu rozbudowanego system sztucznej inteligencji opartej na algorytmach sieci neuronowej 

w przeciwieństwie do znanych nam rozwiązań dostępnych na rynku gwarantuje skuteczność odczytu temperatury ciała; 

prawdziwej temperatury. 

Systemy bez algorytmów sztucznej inteligencji przeliczającej na prawdziwą temperaturą ciała obarczone są ryzykiem 

błędu, niewykazania osoby z podwyższoną temperaturą ciała, co de facto powoduje iż takie rozwiązania są nieskuteczne. 
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Rozwiązania firmy Guide skutecznie wykorzystywane są między innymi:

• Lotnisko Beijing Daxing Int’l Airport (otwarte w 2019, jedno z największych na świecie)

• Szpitale: Wuhan Mobile Cabin Hospital, Wuhan Traditional Chinese Medicine Hospital, Shenzhen Maternal and Child

Health Hospital, Guangxi Medical University Hospital, Wuhan Union, Leishenshan

• Banki: China Merchants Banks, Industrial Banks, Hankou Banks, China Construction Banks

• Firmy: Honda, Hgtech, Huawei,Tencent, Midea, Foxconn

• Szkoły i uniwersytety: Wuhan University, Guanxi Univeristy of Science and Technology,

Qianjiang Caoyu Middle School

• Sklepy i miejsca komercyjne: Shenzhen Huaqiang Electronics Market, Beststore

• Huby transportowe: Lotnisko Changsa, Stacja kolejowa Wuhan, Metro Shenzhen

• Placówki administracyjne

• I wiele więcej 
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Forbes: Tech That Scans People For Fever In Big Demand Amid Coronavirus Crisis, Boosting Wuhan Company

Sky news: Coronavirus: China using thermal imaging to screen for virus in Wuhan

Abc News: 1st confirmed case of new coronavirus reported in US: CDC

Voa news: Students from Wuhan Traveling Globally for Holidays

CGTN: Materiał wideo prezentujący sposób użytkowania systemu na stacji kolejowej w Wuhan

Metoda działania – link do youtube

1 prezentacja systemu w Polsce – link do youtube

https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2020/02/10/we-are-running-as-fast-as-we-can-coronavirus-sparks-surge-in-demand-for-infrared-fever-detection-equipment/#a22e64460c91
https://news.sky.com/video/coronavirus-china-using-thermal-imaging-to-screen-for-virus-11914096
https://abcnews.go.com/Health/1st-confirmed-case-coronavirus-reported-washington-state-cdc/story?id=68430795
https://www.voanews.com/student-union/students-wuhan-traveling-globally-holidays
https://www.youtube.com/watch?v=8PbXLQFzMZk&list=PL69U65ni7r56hYDU_cwgDwg5hOkMR17Du&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OvzOU7gw4Ek&list=PL69U65ni7r56hYDU_cwgDwg5hOkMR17Du&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nI2bzOFAAmg&feature=youtu.be
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Kategoria Urządzenie Specyfikacja

Detektor IR

Rozdzielczość detektora 400 x 300

Wielkość pikseli 17um

NETD <40mK

Długość ogniskowej 9.7mm

Pole widzenia 38⁰ *28⁰

Odświeżanie 25Hz

Kamera

Rozdzielczość 2 miliony pikseli

Długość ogniskowej 2.8-12mm

Pole widzenia 115⁰ - 33.8⁰ (szerokokątny)

Odświeżanie 25Hz

Pomiar temperatury

Zakres -10⁰C ~ 50⁰C

Dokładność pomiaru ≤ ±0.3⁰C (przy temperaturze otoczenia  16⁰C - 32⁰C)

Kalibracja Auto kalibracja

Software

Ustawienia parametrów Ustawienia progu ostrzegawczego

Rozpoznawanie twarzy Inteligentne rozpoznawanie twarzy

Mierzenie temperatury
Obszar rozpoznawania twarzy pokazuje najwyższą temperaturę 

obiektu w podczerwieni / świetle widzialnym

System ostrzeżeń
Automatyczny/ zdjęcia/ wideo / przechowywanie zapisu / ostrzeganie 

dźwiękowe

Zdarzenia historyczne Posiada system pamięci

Korekcja temperatury Automatyczna korekcja temperatury badanego ciała

Adaptowalność środowiskowa

Praca w temperaturze -10⁰C ~ 50⁰C  (sugerowana temperatura otoczenia  16⁰C - 32⁰C)

Temperatura przechowywania -20⁰C ~ 60⁰C

Praca w wilgotności <90% (nie dotyczy_

Wstrząsoodporność 30g 11ms, IEC60068-2-27

Odporność na wibracje 10HZ~ 150Hz~10Hz 0.15mm, IEC60068-2-6

Interfejs czoła kamery Interfejs sieciowy 2 RJ45, widzialne światło 100m, podczerwień 1000m

Zasilanie kamery
Napięcie wejściowe DC 12V

Moc wejściowa ≤12W

Pakowanie

Wymiar kamery 174mm x 153mm x 81.5mm

Wysokość całkowita 2200mm

Wielkość opakowania 510mm x 440mm x 270mm

Waga całkowita ≤45kg
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