TERMALNE KAMERE
ZA DETEKCIJO TOPLOTE

TERMALNE KAMERE ZA DETEKCIJO
TOPLOTE
MOBOTIX kamere s termalno radiometrijo v
kombinaciji z našo video tehnologijo nudijo
veliko možnosti uporabe. Možnost nadzora in
odkrivanja oseb, ki se premikajo v popolni temi,
za merjenje temperature objektov in ljudi, za
zgodnjo detekcijo požarov in za zagotavljanje
skladnosti z zahtevami za varno delovno okolje.

Dva termalna senzorja
v eni kameri:
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MOBOTIX kameri M16 in S16, imata
možnost namestitve dveh termalnih
senzorjev, zaradi česar sta edinstveni
rešitvi na trgu.

Vidljivost tudi, ko ni
svetlobnega vira:

PREPREČEVANJE POŽAROV

PRIMERI PODROČIJ UPORABE

Za ustvarjanje slike z optičnimi senzorji
je potrebna svetloba. Vendar toplotni
senzorji ne potrebujejo svetlobe za
ustvarjanje slik, zato zaznavanje ljudi in
predmetov v popolni temi ni več težava.

Tehnologija toplotnega snemanja temelji na
postopku brezkontaktnega slikanja, ki omogoča
vidljivost toplotnega sevanja iz predmeta ali
telesa v sicer nevidnem spektru za človeško oko
(infrardeča svetloba). In vse to je v celoti skladno z
zagotavljanjem zasebnosti - kamera ne prikazuje
podrobnosti na osnovi katerih bi lahko prišlo do
prepoznave obraza in s tem posameznika.
Takoj, ko oseba/predmet preide skozi opazovalno
območje, MOBOTIX sistem z dvema kamerama
samodejno preklopi iz termičnega na optični
senzor

NADZOR OKOLICE/PODROČJA

KJE LAHKO UPORABIMO
TERMALNO TEHNOLOGIJO?

Merjenje temperaturnega območja
predmetov ali ljudi od -40 do +550
°C, možnost nastavitve 20 različnih
področij z različnimi kriteriji in
opozorili, ki nam omogočajo
spremljanje objektov in ljudi, ki so pred
kamero, in nas s pomočjo tehnologije toplotne radiometrije
samodejno obveščajo o temperaturah, katere odstopajo od
nastavljenih parametrov z natančnostjo 0,5 °C.

Napredna zaznava
premikajočih predmetov:
Nadzor in zaščita okolice s termalnimi
kamerami, ki imajo integriran
algoritem za prikaz in poročanje
termičnih posnetkov v realnem času
in javljanje dogodkov, ki so klasificirani
kot nedovoljeni.

Nadzor industrijskih
procesov v proizvodnji:
- Spremljanje proizvodnih procesov
(zgodnja diagnoza možnih tehničnih
napak, daljinski pregled napajanja,
sončnih elektrarn, zgodnje odkrivanje
visoke temperature lahko vnetljivih
materialov za preprečevanje požarov).
- Spremljanje kemičnih obratov, naftnih polj in cevovodov
za zgodnje odkrivanje uhajanja nafte in plina.
- Nadzor visoke napetosti v električni opremi za
preprečevanje požara.
- Spremljanje kontrolnih točk za določitev nenormalne
temperature nadzorovanih lokacij.

PRIMERI PODROČIJ UPORABE

Odkrivanje temperature nadzor in preprečevanje:

PODROČJA ZASEBNOSTI

TERMIČNI PREDOGLED

PREPOVEDANO KAJENJE - DETEKCIJA

MEJNA KONTROLA

PREDNOSTI ZA
UPORABNIKE!
• Brezkontaktna vidnost
temperaturnih vrednosti.
• Samodejno obveščanje v
primeru odkritja nenavadnih
vrednosti.
• Preprečevanje.

POMEMBNO OBVESTILO
Za čim bolj natančne rezultate svetujemo, da se
posvetujete z našimi strokovnjaki o tem, kako
namestiti kamero, njen optimalen položaj in
kakšna je optimalna natančnost, ki jo je mogoče
doseči.
Primer: Če želimo nadzorovati telesno
temperaturo oseb, je priporočljivo kamere
namestiti v zaprtem okolju, ki ima nadzorovane
pogoje, v katerih lahko ta rešitev poda najbolj
natančne meritve (± 0,5 °C).

• Spremljanje procesov.
• Prihranite pri preventivnih
popravilih in ne pri okvari.
• Izvozi metapodatkov v ERP.
• Zaščita okolice.
• Anonimizacija predmetov na
sliki.
• Nadzor prostorov, ki morajo
vzdrževati posebne vrednosti
okolja.
• Programska oprema za
upravljanje je vključena v
ceno (MXMC video
management software).
• Število uporabnikov ali število
kamer ni omejeno.
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• CYBER Secure sistem (SYSS,
CNPP, „Secure by Default“).

