FLIR

FC-608 ID

FC-608 ID
Termální kamera s vestavěnou analýzou obrazu
Objednací kód: 0105340872

Záruka: 3 roky

Popis
Série FC (ID a O) jsou prémiové bezpečnostní kamery FLIR vhodné pro vynikající ochranu perimetru. Série FC nabízí
širokou škálu vysoce výkonných objektivů a více rozlišení, což nabízí větší flexibilitu pro přizpůsobení bezpečnostních
systémů konkrétním podmínkám.
Série ID je vybavena vestavěnou, snadno nastavitelnou analýzou obrazu jež je optimalizována pro termální kamery
FLIR. Díky optimalizaci bylo dosaženo spolehlivé detekce s velmi nízkou mírou falešných poplachů.
Sério FC-O je navržena pro použití s externí video analýzou, jako je TRK FLIR nebo s vhodným řešením třetích stran.
Snadno nastavitelné kamery řady FC poskytují mimořádnou ochranu obvodu v náročných podmínkách a extrémních
podmínkách.
Záruka 10 let na senzor.

Technické parametry
Parametr

Hodnota

Prostředí

venkovní

Typ kamery

kompaktní

Integrovaný objektiv

ano

Objektiv - parametry

75

AI (automatická clona)

ano

Lokální úložiště

ne

Teplota provozní

-40°C až 70°C °C

Údaje jsou platné ke dni: 8. 4. 2020
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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

FLIR

FC-608 ID

Technické parametry
Parametr

Hodnota

Teplota skladování

-55°C až 85°C °C

Stupeň krytí

IP67

Detekce objektů

2100 m

Horizontální úhel záběru

8°

Digitální zoom

4x

Snímací čip

640x480

Podporované protokoly

IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP,
DHCP, ARP, SCP

Maximální snímkovací rychlost

9 fps

Max. rozlišení

720x576

Počet a typ streamů

2

Podporované kodeky

H.264, MJPEG, MPEG-4

BNC výstup

ano

Podpora ONVIF

Profile S

SW kompatibilita

Dallmeier Smavia, Digifort, Genetec - Security Center

Šířka

274 mm

Výška

137 mm

Hloubka

112 mm

Hmotnost

2,2 kg

Volitelné příslušenství

Údaje jsou platné ke dni: 8. 4. 2020
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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

FLIR

FC-608 ID

Volitelné příslušenství
FC-adaptér na sloup

adaptér pro stojánek na zeď pro kamery FC-series, Flir

Objednací kód: 0105340731

FC-stojánek na zeď

stojánek na zeď pro kamery řady FC-series, Flir

Objednací kód: 0105340730

Prodejce
ABBAS a.s.
Edisonova 5, 61200 Brno
Tel: +420 541 240 956, Fax: +420 541 240 955
abbas@abbas.cz
www.abbas.cz
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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

