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Unlocking The New Normal
Acer HeatFinder for Pandemic Prevention

Acer HeatFinder



Resolution

Max. 30fps

Full color video camera

Frame rate

2MP (1920x1080 pixels)16:9

Thermal imager
Resolution

Frame rate

Sensitivity

Sensing range

Accuracy

80 x 60 pixels

Max. 7fps

0.1̊ C / 100mk (NETD)

20 ~ 100̊C 

Wide range temperature (20~100̊C): ±5˚C;

Temperature (35~42̊C): ±0.5̊C

Video stream

System

Format

Bitrate

Users

Network

I/O

Power input

Operating temp.

Storage temp.

Dimensions

H.264 (video camera) / Proprietary(thermal imager)

Max. 4Mbps

Concurrent 4 clients

• Support RJ45 ethernet connection simultaneously

• Selectable static IP and DHCP ethernet

• Reset button x1 (Return to factory default)
• LED indicator (blue)x1 (Normal operation)
• LED indicator (yellow)x1 (Network packet act.)

5Vdc / 2.5A (Micro-USB connector)

0 ~ 40̊C, ≦95%RH

-10 ~ 60̊C, ≦95%RH

101.3mm(H)x65.5mm(W)x43.8mm(D)

commercial.acerid.com

Continuously Heat Tracking to Solve Queuing Problem

Hadir dengan resolusi 2MP, Full HD Video dan sensor pemindai panas ganda dalam satu kamera dan
algoritma yang disesuaikan memberikan kemudahan untuk dapat melakukan Analisa beberapa titik suhu

secara simultan. Teknologi tersebut menjadikan Acer HeatFinder kemudahan untuk proses pemindaian
lebih cepat, sehingga para pengunjung tidak perlu berhenti untuk dipindai dan mengurangi

kemungkinan antrian yang panjang untuk proses keamanan yang lebih baik.

Easy to Install & Friendly User Interface   

Result Record & Easy to Track Back

Didukung oleh fungsi merekam dan dilengkapi oleh fitur pencarian berdasarkan 
waktu, penyesuaian kecepatan pemutaran kembali, dan fitur lainnya, pengguna 

dapat dengan mudah melihat kembali rekaman pada waktu tertentu untuk melacak 
pindaian suhu yang dibutuhkan.

Onsite Service & 1 Year Warranty

Tenang dan aman bersama Acer HeatFinder, selain memberikan rasa aman dan 
nyaman dalam mengantisipasi keadaan sekitar, Acer juga memberikan jaminan 

produk selama 1 tahun di jaringan servis terluas di Indonesia. 

Dengan T-Guard management software, pengguna dapat mengaktifkan fungsi alarm 
dengan mengatur batas bawah dan atas dari suhu yang akan dipindai, dimana apabila 
terdapat object yang kurang atau melampaui batas yang telah ditentukan, fungsi 
alarm akan segera memberitahukan pengguna. Hal yang akan sangat berguna dalam 
memastikan keamanan dari suatu kegiatan dan memperkirakan krisis potensial yang 
mungkin terjadi.

Heat Alarm Preset for Ensured Screening Process

Heat Surrounding Detection

Dengan camera sensor yang canggih, Acer HeatFinder dapat memindai semua hal 
yang berada dalam radius cakupan kamera, apakah itu organik maupun 
non organik material. Dikombinasikan dengan pengaturan alarm memudahkan 
pengguna untuk mengetahui dan melakukan antisipasi terhadap lingkungan sekitar.

Specification

Proses pemasangan yang mudah dan cepat memberikan efisiensi waktu bagi 
pengguna dalam mengadakan suatu kegiatan dengan keamanan yang lebih 
terjaga dan kondusif. Ditambah dengan hadirnya tampilan layar yang 
memudahkan pengguna dalam menjalankan program membuat penggunaan 
Acer HeatFinder lebih mudah dan cepat.


