TERMALNE
REŠITVE
TEHNOLOGIJA
TERMALNEGA SNEMANJA
Konica Minolta Mobotix termalne rešitve so ključnega pomena za zaščito sredstev in za
izogibanje nevarnim situacijam na način, da omogočite ogled nevidnega. S termalnimi
slikami lahko grožnje odkrijete zgodaj.

KO POSTANE NEVIDNO VIDNO
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VAS ZANIMA VEČ
Če želite izvedeti, kako lahko Mobotix inteligentne video
rešitve ščitijo in optimizirajo vaše podjetje danes in v
prihodnosti, nam pišite: info@micopy.si.

DELOVANJE TEHNOLOGIJE
TERMO SNEMANJA
Termalno snemanje je brezkontaktna tehnologija, ki
naredi toplotno sevanje predmeta ali telesa vidno.

Prikaz temperaturnih
razlik od

0,1°C

Temperaturno območje od

-40 do
550°C

TERMALNA RADIOMETRIJA
ZA MERJENJE TEMPERATURE
Termalna radiometrija lahko meri toplotno sevanje na
celotnem območje slike. Na 22 neodvisnih področjih
zaslona/slike lahko določite temperaturno vrednost
na nivoju pike (pixel).

PRIMERI UPORABE
TERMO SNEMANJA
• Zaščita območja/področja
• Zunanja in notranja zaščita pred
požari

• Zaščita in varnost v tovarnah/
industriji in proizvodnih objektih

• Javni prevoz

• Nadzor opreme in strojev
• Prehrambena industrija in logistika
• Proizvodnja, skladiščenje in
prevoz nevarnega blaga

• Varnost mej in drugih nadzorovanih
območij

TERMO
PREKRIVANJE
Termo prekrivanje je postavitev termo slike na
sliko optičnega senzorja v kombinaciji z visoko
kontrastnimi vizualnimi podrobnostmi, ki sicer
niso vidne na termičnih slikah. To zagotavlja
edinstven vpogleda v morebitne težave.

VISOKA VZDRŽLJIVOST
Konica minolta Mobotix inteligentne video rešitve
so izredno robustni in trpežni sistemi, ki jih lahko
uporabljate v najbolj ekstremnih okoljih.

IZJEMNO NIZKA
PORABA ENERGIJE

<10w
Manj kot 10 watov moči

Območje delovanja

-40 do
+60°C

DOKAZANO
STROKOVNO
ZNANJE
Naše inteligentne video rešitve so produkt nemškega pionirskega
globalnega podjetja, ki že od leta 1999 razvija in namešča video rešitve.
Mobotix je del skupine podjetij Konice Minolte znan po brezkompromisno
zanesljivih, inteligentnih video rešitvah, ki jih je mogoče razširiti skoraj brez
omejitev in zagotavljajo dolgoročno varnost naložbe za stranke.
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