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Brann er en stor risiko for gjenvinningsbedrifter. En av de vanligste årsakene til brann er skolding. Skolding er en langsom prosess som bygger seg opp 
til visse materialer har nådd en kritisk temperatur. Imidlertid, når brannen bryter ut, sprer dette seg deretter i stor fart og er vanskelig å slukke. Dette 
kan resultere i bygningsskader, miljøfarer og driftsrisiko. Slike hendelser kan også føre til at miljøtillatelser trekkes tilbake 

Hva gjør min brannalarminstallasjon? 

Tradisjonelle brannalarminstallasjoner, for eksempel røykvarslere, er der for å advare folk så snart som mulig om brann. Dette betyr at når denne 
installasjonen utløser en alarm har det allerede utviklet en del røyk. Den faktiske brannen vil starte like etter og vil være ukontrollerbar i løpet av få 
minutter. Skoldingsbranner oppstår ofte i helgene, når avfallsstrømmene står stille. Når brannalarmen utløses er det vanligvis for sent 

Hvordan kan termisk teknologi hjelpe oss? 

Termisk kamerateknologi er basert på å oppdage temperaturforskjeller. Basert på de målte temperaturene kan disse kameraene gi  en alarm når 
temperaturen blir for høy. I stedet for å varsle når røyk allerede har bygget seg opp, kan termokameraet varsle lenge før røyk oppstår 

Kan vi forhindre brann? 

Temperaturer kan måles forskjellige steder i anlegget ved å montere termiske kameraer. Det kan settes en temperaturgrense, og når denne 
temperaturgrensen er i fare for å bli nådd kan det utstedes en forhåndsalarm. Når temperaturgrensen er nådd kan en alarm utløses. Dette betyr at 
en handling kan iverksettes før en eventuell brann bryter ut 
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Løsning System Arkitektur 
 

Lokale varslinger 

I arbeidstiden kan den ansvarlige medarbeideren motta temperaturalarmer og 
følge opp på en local skjerm direkte i kontrollrommet for å bekrefte alarmen via 

kamerabilder. Dette gjøres via HIKCentral, HIKVisions programvare.  

Via koblingen til HIKCentral kan alle alarmer og videobilder også mottas på en 
mobil eller et nettbrett 

 

 

 
Prosess operatør 

Kontrollrom oppfølginger 

Utenom arbeidstidene videresendes alarmer til et (privat) videoovervåkingsrom. 
Når en temperaturalarm kommer inn, vil den ved hjelp av en avtalt protokoll fra 

kontrollrommet bli håndtert. Kontrollrommet motar alarmen fra stedet og viser 

temperaturene direkte fra termokameraene. Basert på de termiske bildene kan 
kontrollrommet øyeblikkelig se kilden til temperaturalarmen og bestemme om 

handling er nødvendig
 

 
 

 

Sentral behandling 

Kontrollerbart kamera for optisk 
verifisering og overvåking 

 
 

Lys/sirene  
Termisk kamera Alarm utsignal 
kontrollere lokal lys/sirene 

alarm 
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Utenom arbeidstid, alarmer 
verifisert av kontrollrom 
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Termisk håndholdt 

Forskjellige løsninger 
 

 

Termisk faste 

og kontrollerbare kameraer 
 

 

HIKVision Thermal Design Tool lar en 
projeksjon lages i henhold til et krav til 
forsikringsdekning.  

Dette er basert på en minimumsmåling 
for deteksjon. Verktøyet vil være basert 
på 5IFOV, sånn at det kan gi et enda mer 
nøyaktig resultat enn 3IFOV – verdien som 
vanligvis brukes 

Montering av termokameraer på 
en bevegelig mast gjør også 
fleksibel brannforebygging mulig.  

Det er et roterende PTZ kamera 
øverst på masten som igjen betyr 
at stedet kan overvåkes 360 
grader.  

Det kan også legges til flere 
kameraer for å oppnå flere 
synsvinkler. 

Termiske håndholdte kameraer kan også 
brukes til manuell inspeksjon av 
avfallsdeponier. Du kan umiddelbart se 
om varme bygger seg opp og det kan 
iverksettes tiltak i tide. 

Disse kameraene “ser” 
temperaturforskjeller og konverterer 
disse til et varmebilde som folk kan 
forstå.  

Her er en ikke avhengig av visuelt lys 
og de kan brukes under alle lysforhold. 
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Funksjoner 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Optisk og Termisk Utelukker refleksjoner Utelukker kjøretøy 
 

 

 

Med et BI-Spektrum kamera er det både 
et optisk og et termisk bilde. Disse kan 
presenters ved siden av- eller over 
hverandre sånn at du alltid tydelig kan se 
hva som skjer. Disse bildene kan også 
kombineres i et bilde for å oppnå ekstra 
detaljer. Å alltid kunne se hva som skjer 
betyr optimal brannbeskyttelse 

Noen ganger er høye temperaturer 
forårsaket av at sollyset reflekteres. 
Ved høye temperaturer vil smarte 
algoritmer undersøke om varmekilden 
kan være forbundet med sterkt sollys. 
Kameraet vil utelukke refleksjoner for 
å eliminere falske alarmer 

Kjøretøyer som passerer kan også 
generere varme. Smarte algoritmer vil 
ekskludere kjøretøy i bevegelse ved å se 
på om varmekilden beveger seg gjennom 
bildet. Dette betyr færre problemer med 
falske alarmer 
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Kvalitetsmerker 

 
délivré pour les systèmes de détection de chaleur par caméra thermique 

delivered for the Thermal camera heat detection systems 

Marque commerciale / Brand name : HIKVISION 

Références commerciales / Commercial references: 
DS-2TD2136T, DS-2TD2137T, DS-2TD2166T, DS-2TD2167T, DS-2TD2636T, DS-2TD2637T, DS-2TD2667T 

Caractéristiques techniques / Technical characteristics 

Commercialisée par / Marketed by : HIKVISION France SAS 
Adresse / Adress : 6 rue Paul Cezanne – 93360 Neuilly-Plaisance 

Siret N° 797 910 064 00030 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Domaine d’application / Scope 

 
 
 

 
CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 32.20.221 

délivré pour les systèmes de détection de chaleur par caméra thermique 
delivered for the Thermal camera heat detection systems 

Marque commerciale / Brand name : HIKVISION 

 

Insurance requirements Hikvision 

 

Forskjellige 
temperaturalarmer 

Forsikringsselskaper kan kreve at i fravær av 
mennesker må det gis et varsel hvis 
temperaturen overstiger 50°C. Denne 

varlsingen må umiddelbart verifiseres av et 
kontrollrom. 

Hikvision sine kameraer kan utløse en 
alarm når en forhåndsinnstilt temperatur 
er nådd. Avhengig av instillingene, sendes 

denne alarmen utenfor arbeidstidene til et 
kontrollrom for bekreftelse. 

 

 
Vds3189 

 
VdS retningslinjer for termiske kameraers 
målenøyaktighet når de brukes som 
temperaturåvervåking for 
brannforebygging. 

Ved å bruke de riktige termokameraene fra 
HIKVision porteføljen oppnås den nøyaktige 
nøyaktigheten. 
I henhold til gjeldende krav er dette 
måleområde på 0-550°C, med et maksimalt 
avvik på 2% eller 2°C. 

 

 
NEN 2535 

 
NEN 2535 angir regler for design, 
overflate, kompatibilitet og kvalitet på 
brannalarminstallasjonen som skal 
installeres. 

 
HIKVision systemet oppfyller 
redundansstandardene som er satt i NEN235 
standarden. Brannprøven kan selvfølgelig også 
brukes til å teste systemet i henhold til denne 
standarden. 

 

Registrering av          
måledata 

 

Måledata må oppdateres i en loggbok som 
bevis ved en forsikringsrevisjon. 

 
Temperaturbilder som er lagret inneholder 
temperaturdata. HIKVision sin programvare 
er i stand til å generere både daglige og 
ukentlige rapporter. 

 

3IFOV og objekt 
størrelse 

 
3IFOV betyr at med en minimum objektstørrelse 
(vanligvis 30cm x 30cm) er det minst 3 x 3 piksler i 
dette feltet for å utføre en nøyaktig 
temperaturmåling. 

 
HIKVvision bruker et termisk designprogram der 
5IFOV brukes som en termisk 
deteksjonsstørrelse. Dette betyr at 3IFOV kravet 
er mer enn oppfylt. 

 

 
Dekning 

 
Avhengig av risiko kreves en viss grad av 
dekning fra kameraets synsfelt over hele 
området som skal overvåkes. 

Denne dekningen kan kartlegges på forhånd 
ved hjelp av HIKVision sitt termiske 
designprogram. 

 

Références / Réferences Optiques / Lens Résolutions / Resolutions 
Performance d’imagerie thermique / 

Thermal imaging performance 

 
DS-2TD2136T 

10mm  
384*288 pixels 

57m 

15mm 91m 

25mm 147m 

 
 

DS-2TD2137T 

4mm  
 

384*288 pixels 

24m 

7mm 39m 

10mm 57m 

15mm 91m 

 
DS-2TD2166T 

9mm  
640*512 pixels 

55m 

15mm 88.5m 

25mm 147m 

 
DS-2TD2167T 

7 mm  
640*512 pixels 

42m 

10mm 57m 

15mm 88.5m 

DS-2TD2636T 
10mm 

384*288 pixels 
57m 

15mm 91mm 

 
DS-2TD2637T 

10mm  
384*288 pixels 

57m 

15mm 91mm 

25mm 147m 

DS-2TD2667T 
15mm 

640*512 pixels 
88.5m 

25mm 147m 

Version logiciel PC / Software PC version : IVMS-4200 3.1.1 

Températures de fonctionnement / Operating temperatures: -25°C / +70°C 

Degrés de protection de l’enveloppe / Enclosure protection degrees : IP 66 

Niveau de sécurité numérique / Digital security level : Niveau 2 / Level 2 

 
Performances certifiées / Certified performances 

Performance pour la détection de chaleur (Résolution thermique, Détection de chaleur, Imagerie thermique) / Performance 
requirements for heat detection (Thermal resolution, Heat detection, Thermal imaging) 

Fiabilité du système (Conception du logiciel, condition de défaut en cas de masquage/désorientation/perte d’alimentation) / 

System reliability (Software design, Fault condition in case of masking/disorientation/power loss) 

Autonomie (Alimentation conforme à l’EN54-4) / Autonomy (Power supply compliant with EN54-4) 

 

http://www.cnpp.com/
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Om Hikvision 
Siden 2001, har Hikvision vokst fra å være enproduktsleverandør til å bli verdens største leverandør av sikkerhetsprodukter og løsninger. Fra den digitale tidsalderen til dagens 

intelligensalder har vi benyttet enhver mulighet til å fremme industrien med våre innovative teknologier. Vi satser på nye områder med inspirerende teknologi som kunstig 
intelligens, sky databehandling og sammensmelting av dyp læring og flerdimensjonale persepsjonsteknologier for å nevne noen. Hikvision leder sikkerhetsindustrien som en 

IoT leverandør med video som kjernekompetanse. Nå har vi brakt denne innovasjonen til Utilities markedet, kombinert dem med partnerteknologier for å tilby top modern 
løsninger 

 

Hikvision Partnere 
Hikvision mener at et nært samarbeid med sine partnere kan fremskynde innovasjonen ytterligere, samtidig som den sikrer maksimal verdisk apning for sine 

kunder og lokalsamfunn. En hjørnesten i økosystemet er Technology Partner Program (TPP). Sammen kombinerer Hikvision og dets teknologipartnere ekspertise, 
ferdigheter, teknologisk fortåelse og bransjefokus for å levere optimale løsninger, utvide forretningsomfanget og øke lønnsomheten. Integrasjonen av Hikvision’s innovative 

video teknologi som sammen med teknologiene som kommer fra disse programmene, tilbyr sluttbrukerkunder sikre, tilpassede løsninger 

 

Hvorfor Hikvision? 
Vi har som mål å være 
eksperter i alle bransjer vi 
fokuserer på, slik at vi kan 
lage skreddersydde 
løsninger som løser 
spesifikke 
bransjeutfordringer 

Vårt robuste nettverk 
gir oss mulighet til å 
tilby innovative og fullt 
integrerte løsninger 

Vi skaper tillit til våre 
løsninger ved å delta i 
bransjeorganisasjoner 
og tilby omfattende 
opplæringsprogrammer 
for våre partnere 

5 års garanti, sikre 
design og tredjeparts 

kvalitetssertifiseringer 
viser vårt engasjement 
for kvalitet 

 

 

Vi har et omfattende 
støttenettverk som spenner 
fra et fullt utstyrt Benelux 
team til filialer og R&D 
team over hele verden 

Vårt brede 
flerbruksspekter gir 
allsidighet for 
skreddersydde løsninger 

Vi ønsker å bruke nyskapende teknologi for å bidra 
til en bærekraftig utvikling av samfunnet og miljøet. 
Som en samfunnsborger er vi dedikert til offentlig 
velferd 
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               Presisjons Teknikk AS 
               Hovfaret 13 
               0275 OSLO 
               Tlf: 23 40 41 41   
               www.ptnordic.com  
 

 

 
 

 

 

Hikvision Europe 
Dirk Storklaan 3 

2132 PX Hoofddorp 
The Netherlands 
T +31 23 5542770 
info.eu@hikvision.com 

Hikvision France 

6 rue Paul Cézanne, 
93360 Neuilly-Plaisance 
France 
T +33 (0)1 85330450 
info.fr@hikvision.com 

Hikvision Poland 

Business Garden, Budynek B3 
ul. Żwirki i Wigury 16B, 
02-092 Warszawa 
T +48 4600150 
info.pl@hikvision.com 

Hikvision Czech 

BETA Building, Vyskocilova 
1481/4, Prague 4 
Czech Republic 
T +42 29 6182640 
info.cz@hikvision.com 

 

 

Hikvision Germany 

Werner-Heisenberg Str. 2b 
63263 Neu-lsenburg, 
Germany 
T +49 69 401507290 
sales.dach@hikvision.com 

 

Hikvision Romania 

Splaiul Independentei street 
291-293, Riverside Tower, 
12th floor, 6th district, 
Bucharest, Romania 
T +31235542770/988 
marketing.ro@hikvision.com 

 

Hikvision Belgium 
Neringenweg 44, 
3001 Leuven, Belgium 
T +31 23 5542770 
info.bnl@hikvision.com 

 

Hikvision Hungary 
Budapest, Reichl Kálmán u. 
8, 
1031, Hungary 
T +36 1 323 7650 
info.hu@hikvision.com 
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