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do uso de máscara, é necessário seguir as orientações deste documento. Destacamos que o 
resultado da medição de temperatura do dispositivo é apenas para referência e não pode ser 

recomendamos uma segunda medição com equipamentos médicos. 

 A temperatura do ambiente  deve estar entre 16 a 32°C.
Em situações em que a temperatura ambiente estiver baixa (entre 2 e 16ºC) ou alta (entre 33 a 40°C), a precisão da medição é 

Veja mais informações neste material.

A exposição do equipamento a raios solares e ao vento pode impactar a precisão da 
medição de temperatura.

Recomendamos ainda que pessoas que realizarem atividades
físicas ou se expuserem ao sol ou vento severo aguardem 
alguns minutos antes de fazer a medição. 

Evite instalar o equipamento apontado para uma 

não impacte a medição.

A distância recomendada entre o equipamento e o rosto é de 30 a 50 cm. O  ideal é 40cm.

A instalação deve ser feita em ambiente interno e fechado, protegido de sol e vento.

Dentro do ambiente de instalação, é necessário que não haja 

estar afastados, pelo menos, 5 metros do produto para evitar erros 
de medição.

O equipamento não deve ser instalado próximo a 
fontes de calor.
Além disso, vapor, fumaça, poeira etc. podem bloquear a lente, 
afetando a medição da temperatura.

Informações adicionais: 
• O ângulo de medição de temperatura segura para o dispositivo é de +-30° para cima e para baixo, esquerda e direita, com um espaçamento de 
1m de distância.
• Não instale vários equipamentos de medição de temperatura próximos uns dos outros e na mesma direção. É preciso respeitar uma distância 
de pelo menos 1m, com ângulo de +- 60° para a esquerda e direita, para evitar interferência de luz entre os módulos.
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Utilizando a testa 

Para a medição de temperatura, é necessário que o rosto esteja enquadrado na 
posição orientada na tela do equipamento. 

Como fazer a medição de temperatura  

Detecção de Temperatura

    

   

 

 

O dispositivo reconhece primeiro o rosto e depois faz a medição de temperatura.

Suor na testa afeta o resultado da medição, pois diminui a temperatura corporal. 

Se a testa estiver coberta por franja, a medição de temperatura também pode ser  
comprometida.

O uso da máscara pode aumentar o tempo necessário para reconhecimento do usuário.

Nesse caso, a palma da mão pode ser utilizada para reconhecimento do usuário. 

Altura de instalação
A altura recomendada do rosto em relação ao solo é entre 1,50 e 1,70m. 
Pessoas que são mais altas precisam dobrar os joelhos para detectar a         
temperatura. 
Recomendamos que seja escolhida uma altura de instalação baseada na 
altura média dos usuários.
Se o local de instalação do equipamento é frequentado por pessoas com 
alturas muito diferentes, a medição de temperatura pela palma pode facilitar 
o uso do equipamento. 

Totem
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Utilizando a palma da mão 
A medição de temperatura também pode ser realizada por meio da palma da mão nos equipamentos Proface X [TD] e SpeedFace V5L [TD].  
Recomendamos que seja escolhida uma altura de instalação baseada na altura média dos usuários.

A distância ideal para medição é 
entre 30 e 50cm do 

equipamento. 

A palma deve estar aberta e não se deve encostar a mão 
no equipamento. 

Esfregar as mãos antes de fazer a medição de temperatura pode interferir na precisão 
da medição. 

Segurar algo frio ou quente antes de fazer a medição também pode afetar a precisão.

Orientações importantes ao ligar o equipamento
Quando o equipamento é instalado e ligado pela primeira vez ou é movido de um lugar para 
outro com diferença de temperatura, é preciso aguardar 30 minutos depois que ele for ligado 
para garan�r que a temperatura seja precisa e condizente à temperatura do ambiente.  
Após o disposi�vo ser ligado, não é recomendável mover a posição do sensor de medição de   
temperatura. Caso contrário, sua precisão de detecção poderá ser afetada.

Configurações do equipamento
• Medição de temperatura de pessoa não cadastrada
Se não houver a necessidade de fazer a autenticação do usuário, basta habilitar as funções.
 
Menu>Sistema> Gerenciamento de Proteção>Permitir acesso não registrado
Menu>Sistema> Gerenciamento de Proteção>Ativar captura de pessoa não registrada
Menu>Sistema>Conf. reg. de acesso>Modo Câmera>Capturar e Salvar
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• Verificação de temperatura e uso da máscara
As funções de medição de temperatura e verificação do uso de máscara também podem ser
gerenciadas pelo menu do equipamento:

Menu>Sistema> Gerenciamento de Proteção>Ativar detecção de temperatura IR
Menu>Sistema> Gerenciamento de Proteção>Ativar detecção de máscara

Data/hora

Conf. reg. de acesso

Face

Parâmetros da Palma

Resetar

Gerenciamento de proteção

Data/hora

Conf. reg. de acesso

Face

Parâmetros da Palma

Resetar

Gerenciamento de proteção
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• Correção do desvio de temperatura
Em ambientes de baixa temperatura (2o a 16 C) ,  a  temperatura da superfície corporal 
também ficará mais baixa. Portanto, a temperatura medida pelo dispositivo será menor do 
que a temperatura real do corpo.
Por outro lado, em ambientes de alta temperatura (33 a 40 C), a temperatura da superfície 
corporal também será mais alta e a temperatura medida pelo dispositivo será maior que a 
temperatura real do corpo. Portanto, nesses casos, orientamos que seja feita a compensação.

Menu>Sistema> Gerenciamento de Proteção> Correção do desvio de temperatura

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com o Suporte Técnico da ZKTeco no Brasil. 

Data/hora

Conf. reg. de acesso

Face

Parâmetros da Palma

Resetar

Gerenciamento de proteção
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