
Câmera de imagem térmica Illustra Pro
Solução para aferição de temperatura corporal elevada (EST)

Ficha técnica

O que é a solução inteligente para aferição  
de temperatura? 
A solução para aferição de temperatura corporal elevada (EST, do 
inglês elevated skin temperature) da Johnson Controls é composta por 
dois sensores (um de temperatura e outro de cor), uma câmera e um 
dispositivo para calibração de temperatura conhecido como Blackbody.

A tecnologia de detecção facial avançada, em conjunto com os 
dois sensores, permite à câmera medir a temperatura na testa de 
uma pessoa enquanto o Blackbody oferece um ponto de referência 
de temperatura constante. Caso seja identificada uma pessoa com 
temperatura corporal acima de um nível predeterminado, é possível 
alertar o operador através de diversos métodos, como alertas no 
sistema de gerenciamento de vídeo, eventos no sistema de controle de 
acesso, um dispositivo luminoso ou sonoro conectado à câmera ou até 
mesmo pela conexão com um navegador web.

Segurança | Acesso | Vídeo | Intrusão | Nuvem

Principais recursos
• Dois sensores de imagem com aferidor de 

temperatura 

• Até 5 MP com resolução de 2592 x 1944 na câmera 
de luz visível e resolução de 384 x 288 na câmera 
de imagem térmica

• Dia/Noite Real

• Iluminador integrado de luz branca e infravermelho

• Tecnologia WDR real de até 120 dB

• Aferição inteligente de temperatura facial

• Ativação de alarme por anomalias de temperatura

• Alta precisão com calibrador de Blackbody

• Alarme sonoro e luminoso integrado

• Entrada de áudio 1CH; alto-falante 1CH integrado

• Alimentação PoE ou 12 VCC

• Classificação IP66 para uso externo



A solução inteligente para aferição de temperatura corporal elevada da Johnson Controls foi desenvolvida com base nos padrões de 
precisão da IEC e emprega uma tecnologia inovadora dentro das câmeras que afere a temperatura na testa das pessoas em diversos 
pontos, e não apenas em um ponto específico. A alta precisão traz consigo a vantagem de reduzir ao mínimo os alarmes falsos, que 
por sua vez resulta em menos interrupções e maior fluxo de funcionários e visitantes. 

Segurança e precisão sem contato 
A câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco funciona com tecnologia sem contato e não invasiva, sendo ideal para uso em 
entradas controladas de áreas e instalações que exigem aferição inicial da temperatura corporal de equipes e visitantes. A precisão 
com tolerância de ±0,3°C (±0,54°F) e distância efetiva de 2 a 6 metros (6,5 a 19,7 pés) permite que essa solução para aferição de 
temperatura corporal elevada ofereça um alto grau de flexibilidade para atender aos requisitos individuais de controle situacional de 
diversos tipos de instalações.

Especificações

Câmera com dois dispositivos de imagem

Câmera de imagem térmica
Tipo de aferidor Bolômetros de silício amorfo

Densidade de pixels 17 μm

Alcance de espectro infravermelho 8 μm~14 μm

Pixels efetivos 384 × 288

Diferença de temperatura equivalente ao 
ruído

<35 mK

Tempo de resposta térmica ≈40 ms

Tipo de lente Fixa

Distância focal 12 mm a F1.0

Campo de visão Horizontal 29,7°, vertical 22,5°

Câmera de luz visível
Dispositivo de imagem Progressive CMOS 1/2,7” de 5 MP

Pixels efetivos  2592 x 1944

Iluminação mínima
Colorido 0,012 lx a F2.0

P/B 0,0012 lx a F2.0, 0 lx com IR

Velocidade do obturador 1/30 s ~ 1/10.0000 s

Relação sinal/ruído ≥52 dB

Tipo de lente Fixa

Distância focal 8 mm

Campo de visão Horizontal 38°, vertical 27,5°

Montagem da lente M12

Vídeo
Compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG 

Padrão de compressão H.264 Perfil da linha de base/Perfil principal/Perfil alto

Padrão de compressão H.265 Perfil principal em nível alto 4.1

Resolução

Luz visível
5 MP (2592 × 1944), 4 MP (2592 × 1520), 2560 × 1440, 3 MP (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 720p 

(1280 × 720), D1 (720 × 576), 480 × 240, CIF (352 × 240) 
Imagem térmica

704 × 576 (Ampliado de 384 × 288)

Taxa máxima de quadros Luz visível: 30 fps em todas as resoluções Imagem térmica: 30 fps a 704 × 576 (ampliado)

Taxa de bits de vídeo 64 Kbps ~ 5 Mbps

Streaming múltiplo Fluxo triplo

Fluxo principal

Luz visível
60 Hz:30 fps, 50 Hz:25 fps a 2592 × 1944, 2592 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720

Imagem térmica
60 Hz:30 fps, 50 Hz:25 fps a 704 × 576 (ampliado de 384 × 288)



Áudio
Comunicação de áudio Entrada de áudio 1CH; alto-falante 1CH integrado

Formato de compressão de áudio G.711A, G.711U

Taxa de bits de áudio 128 Kbps

Especificações operacionais 
Dia e noite Dia/Noite Real com remoção automática do filtro IR

Compensação de luz de fundo BLC/HLC

Tecnologia WDR Tecnologia WDR real, 120 dB

Distância IR efetiva 20 m

Redução de ruído digital DNR 2D/3D

Zoom digital Sim

Privacidade de vídeo Mascaramento de vídeo em 4 zonas

Codec inteligente ROI de 8 zonas

Modo de exibição Apenas luz visível, Picture-in-Picture, janela dupla

Análises de vídeo inteligentes 

Câmera de luz visível
Direção de invasão de perímetro, objeto abandonado/removido, entrada em uma área, detecção de 

movimento
Câmera de imagem térmica

Aferição de temperatura corporal elevada

Ativação de alarmes
Entrada de alarme, análises de vídeo inteligentes, perda de conexão com a rede, cartão SD cheio, erro 

no cartão SD

Preenchimento iAPI3

Aferição de temperatura
Modo de aferição Aferição de temperatura na testa em múltiplos pontos

Predefinição de aferição Rosto único (de acordo com os padrões da IEC) 

Distância efetiva 2~6 m

Alarme de temperatura Temperatura elevada/anomalia de temperatura

Tempo de resposta Menos de 50 ms

Calibração Calibração automática de Blackbody

Precisão ±0,3°C (±0,54°F) com calibração de Blackbody

Rede
Protocolo de rede TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, UPnP, Unicast, Multicast

Segurança cibernética HTTPS / Filtro IP / IEEE 802.1X / listas de permissão e de alerta / segurança de contas

Conexão online Monitoramento simultâneo de até 10 usuários

API ONVIF, iAPI3

Segundo fluxo
Luz visível

60 Hz:30 fps, 50 Hz:25 fps a 1280 × 720, 704 × 480, 352 × 240

Terceiro fluxo
Luz visível

60 Hz:30 fps, 50 Hz:25 fps a 704 × 576, 480 × 240, 352 × 288

Controle da taxa de bits VBR/CBR

Controle de qualidade 5 níveis com VBR; ajuste livre com CBR

Configuração de imagem ROI, saturação, brilho, crominância, contraste, WDR, nitidez, NR

Interface
Rede RJ45

Áudio Entrada de áudio 1CH; alto-falante 1CH integrado

Alarme Entrada/saída de alarme, alarme sonoro e luminoso integrado

Restauração de hardware Admitida

Especificações ambientais
Temperatura operacional 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)

Umidade operacional Umidade relativa 10%~90%

Proteção de entrada IP66

Proteção antivandalismo -



Dimensões
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 Blackbody

Calibrador de Blackbody
Faixa de temperatura 20°C a 70°C (68°F a 158°F)

Superfície de emissividade 100 mm × 100 mm

Resolução da tela 0,01°C (0,0018°F)

Incerteza expandida da temperatura de 
radiação

± 0,25°C entre 33°C e 40°C
(± 0,45°F entre 91.4°F e 104°F)

Estabilidade ± 0,05°C (± 0,09°F)

Emissividade 0,96

Fonte de alimentação Compatível com 110 - 240 VCA. 50/60 Hz.

Peso líquido Menos de 2 kg

Certificado de calibração 24 meses de fábrica

Geral
Fonte de alimentação 12 VCC/PoE

Consumo de energia <9 W

Dimensões (LxAxP) 10,94” (278 mm) x 3,78” (96 mm) x 3,50” (89 mm)

Material Metais

Peso líquido Aprox. 2,6 lb, 1,2 kg

Instalação Montagem em parede, em teto ou em tripé

Certificação
Os testes de certificação continuam pendentes para os principais mercados, incluindo a América do 

Norte e a União Europeia.



Vídeo

Sobre a Johnson Controls
A Johnson Controls é uma empresa de tecnologia diversificada e líder global em vários setores que atende a uma ampla 

variedade de clientes em mais de 150 países. Nossos 120.000 funcionários desenvolvem edifícios inteligentes, soluções 

de eficiência energética, infraestruturas integradas e sistemas de transporte de última geração que operam de forma 

conjunta para cumprir com a nossa promessa de promover cidades e comunidades inteligentes. Nosso compromisso com 

a sustentabilidade existe desde a nossa fundação, em 1885, com a invenção do primeiro termostato elétrico. 

Para obter mais informações, acesse www.illustracameras.com ou siga a Illustra no LinkedIn, Twitter e Facebook. 

© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Os produtos oferecidos e suas especificações estão sujeitos a mudanças sem 

aviso prévio. Os produtos reais podem variar em relação às imagens apresentadas. Nem todos os produtos contêm todos os recursos. A 

disponibilidade dos produtos varia por região; consulte seu representante de vendas.
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Informações para pedidos

Modelo Descrição

IPT05-B29-BND03
Câmera de aferição de temperatura com dois dispositivos de imagem, luz visível/imagem térmica, 5 MP/384*288, 
8 mm/12 mm, 20 m IR, alarme sonoro/luminoso, alarme/áudio, Micro SD, CC/PoE, IP66, com Blackbody adicional

Acessórios

Modelo Descrição
IATR-ISTR Tripé para Blackbody ou câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco - 1/4” -20

IBJB-TIS-WB-A Caixa de instalação para câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco

IBJB-TIS-WB-B Caixa de instalação com abertura para conduto lateral para câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco

IBPN-TIS-WB
Adaptador para montagem suspensa em teto para câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco (requer 
caixa de instalação IBJB-TIS-WB-A ou IBJB-TIS-WB-B)

IBPM-TIS-0
Adaptador para montagem em poste com correias para câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco (requer 
caixa de instalação IBJB-TIS-WB-A ou IBJB-TIS-WB-B)

IBCM-TIS-0
Adaptador para montagem em canto para câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco (requer caixa de 
instalação IBJB-TIS-WB-A ou IBJB-TIS-WB-B)

Aviso importante: uma temperatura corporal elevada aferida pela câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco deve 
ser confirmada com métodos secundários de aferição, como termômetros de contato. As medidas de temperatura não devem 
ser usadas como método único ou primário para confirmação ou exclusão de diagnóstico de COVID-19 ou outras doenças. 
A câmera de imagem térmica EST Illustra Pro da Tyco não causa nem é capaz de eliminar ou evitar a ocorrência dos eventos 
que visa identificar ou evitar. 

O produto está disponível apenas nos locais onde está qualificado para importação, venda e uso. Entre em contato com seu 
representante de vendas para saber sobre a disponibilidade do produto em sua região.


