EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

NOVINKY TERMOKAMERY HIKVISION
Nové inteligentné funkcie, detekcia požiaru, Bi-spektrálna obrazová fúzia

Vážení obchodní partneri,
Predstavujeme Vám najnovšie modely termo kamier od značky HikVision. Nové inteligentné funkcie, špičková
technológia spracovania obrazu, výkonná funkcia analýzy spracovania založená na algoritme deep learning,
pokročilý algoritmus detekcie požiaru, Bi-spektrálna obrazová fúzia (obraz v obraze), IP 67. Kamery možno využiť
v súkromných alebo verejných objektoch, v záchranných systémoch, ako prevenciu lesných požiarov, pri
bezpečnosti v elektrárňach, bankách, galériách, letiskách, vo výrobe atď.
Základné parametre kamier
Typy kamier:
o
o
o

Dome: termo – optické kamery s bi-spektrálnou fúziu obrazu
Kompakt: termo – optické kamery alebo kamery s bi-spektrálnou fúziu obrazu
Špeciálne typy: ručná termo kamera, termo bi-spektrálny asistenčný systém do auta, termo-optický binokulárny

ďalekohľad)
o

PTZ

Funkcie:
Hlavné vlastnosti a inteligentné funkcie:
o
o
o
o
o

špičková technológia spracovania obrazu ( Adaptívny AGC,DDE, 3D DNR, NETD menej ako 40mK),
výkonná funkcia analýzy správania založená na algoritme deep learning:
prekročenie línie, narušenie, vstup do oblasti, výstup z oblasti,
algoritmus detekcie požiaru,
bi- spektrálna obrazová fúzia (kombinuje detaily tepelného a optického
obrazu, termálny obraz čiastočne prekrýva optický obraz.)
snímkovanie až do 50fps

Termo funkcie:
o
o
o
o

rozlíšenie výstupného obrazu až do 640*512, snímač vysokej citlivosti, podpora nastavenia kontrastu,
nastavenie uzávierky v rôznych režimoch,
3D DNR, 15 farebne nastaviteľných paliet, vylepšenie detailov obrazu,
zrkadlový obraz, digitálny zoom 2x, 4x, 8x a lokálny výstup.

SMART funkcie:
o
o
o
o

meranie teploty: 3 typy pravidiel merania teploty, 21 pravidiel (10 bodov,
10 oblastí a 1 línia),
teplotný rozsah -20 ° C až 150 ° C,
presnosť teploty: ± 8 ° C (14,4 ° F),
požiarna detekcia: dynamické zisťovanie ohniska požiaru, až 10 rôznych ohnísk detekovateľných v jednom
zábere

Ďalšie údaje a ceny nájdete na našom Eportáli: https://express-alarm.obchodymrp.sk/category/12420146/termokamery
Alebo v našich cenníkoch http://www.express-alarm.com/ceny.html

Obchodné oddelenie: obchod@express-alarm.sk
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