MOBOTIX

ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРА НА ДВИЖЕЩИ СЕ ОБЕКТИ И ХОРА
Термовизионните камери MOBOTIX предлагат много допълнителни варианти за приложение, когато са комбинирани с
нашата видеотехнология. Възможните опции варират от засичане на обекти при пълна тъмнина, прецизно измерване на
температурата на движещи се обекти и хора, ранно откриване на пожар до осигуряване на съотвествие с изискванията за
сигурна и безопасна работна среда.
Технологията за термално изображение се базира на
безконтактна процедура за генериране на изображения, която
дава възможност да се види топлинното излъчване от предмет
или тяло в невидимия спектър за човешкото око (инфрачервена
дължина). И всичко това се изпълнява при пълно спазване на
поверителността - камерата не показва разпознаваеми детайли
за идентифициране на лица. Веднага след като обекта премине
през зоната за наблюдение, системата за видеонаблюдение с
двойна камера MOBOTIX автоматично превключва от термичен
сензор към оптичен сензор.

Видео дори когато няма светлина:
– Оптичните сензори за изображения изискват
светлина за генериране изображението.
Термосензорите обаче не се нуждаят от
светлина за генерирането на изображения,
затова и откриването на хора и предмети в пълна
тъмнина вече не е проблем.
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Два термални сензора в една камера:
– В портфолиото на MOBOTIX има две
термовизионни камери - M16 и S16. Докато
камерата M16 може да бъде снабдена с един
термален датчик и един оптичен сензор, камерата
S16 може да бъде оборудвана едновременно с
два термални сензора за максимална гъвкавост.

БРОШУРА ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ
Засичане на температура:
– Измерване на температурен диапазон на обектите от -40
до +550 °C в до 20 различни дефинирани зони в
термалното изображение, като се използва термична
радиометрия MOBOTIX Thermal Radiometry. Това дава
възможност да се открие повишаване на температурата,
като камерата изпраща уведомления с цел да
подпомогне последващи превантивни действия.
Интелигентно засичане на движещи се обекти:
– Периметровата охрана предоставя възможността
засичане на движение да се изпълнява от термовизионни
сензори. Това означава, че дори при пълна тъмнина,
камерата ще засече движение чрез използване на сензор
за движение върху термични изображения.

– Идентифициране на потенциални
опасности в пълна тъмнина
– Ранно пожароизвестяване
– Предотвратяване на прекъсване в
електрическото захранване
– Прилагане на автоматични превантивни
мерки
– Спестяване на разходи за ремонт
– Защита на неприкосновеността на
личността
– Автоматично задействане на аларма при
достигане на предварително определен
диапазон на измерване
– Осигуряване на максимално ниво на
сигурност
– Осигуряване на качеството в
производствените процеси
– Осигуряване на съотвествие с изискванията
за сигурна и безопасна работна среда
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Допълнителни индустриални приложения:
– Мониторинг на производствени процеси (ранна
диагностика на потенциални технически дефекти,
дистанционна инспекция на налично захранване, соларни
паркове, ранно откриване на висока температура в лесно
запалими материали с цел предотвратяване на пожар)
– Мониторинг на химически заводи, нефтени площадки и
тръбопроводи с цел ранно откриване на течове на
нефтени и газови продукти
– Мониторинг на високо напрежение в електрическо
оборудване, с цел превенция от възникване на пожар
– Мониторинг на пропускателни пунктове с цел
установяване на анормална температура на
наблюдаваните обекти
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