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FLIR Systems zaprezentował ulepszone, bardziej wszechstronne, oparte na termowizji czujniki
temperatury A35 i A65 dla ciągłych, zautomatyzowanych procesów. Ze wzmocnioną
konstrukcją, ofertą 10-ciu obiektywów, poszerzonym zakresem temperatur A35 i A65 oferują
więcej możliwości przy korzystniejszej cenie. Modele A35/A65 są również jedynymi na rynku
kamerami termowizyjnymi, które zapewniają kompatybilność ze standardem GigE Vision,
umożliwiającym szybkie przesyłanie obrazów, oraz z protokołem GenICam.

  

      

  

Początkowo zaprojektowane do kontroli procesów produkcyjnych i oceny jakości dobrze
sprawdzają się w monitoringu stanu maszyn i w ochronie przeciwpożarowej. Wdrożenie do
istniejących systemów ulepszonych wersji A35 i A65 pozwala usprawnić procesy, które stają się
bardziej wydajne i niezawodne.
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    Ponadto, A35 i A65 charakteryzują się jeszcze wyższą odpornością na wibracje, pozwalając nazastosowanie w trudnych warunkach pracy. Dziesięć obiektywów o polach widzenia w zakresieod 8° do 90°, dają użytkownikowi możliwość skupienia się z większą dokładnością napojedynczym celu lub monitorowania dużego obszaru. Kamery te są liderami w cyfrowychstandardach komunikacji oferując kompatybilność z GigE Vision™ i wsparcie protokołuGenICam™,który pozwala na bezproblemową integrację z istniejącymi systemami.    “Dzięki ulepszonym A35 i A65, możemy zapewnić użytkownikom większą gamę rozwiązań wzakresie czujników temeratury obrazowania termicznego, które mogą być stosowane w jeszczewiększej, niż kiedykolwiek wcześniej, liczbie różnorodnych aplikacji.” – dodaje Rickard Lindvall,dyrektor generalny FLIR Systems, Inc. “Są jedynymi czujnikami temperatury współpracującymibezproblemowo z oprogramowaniem GenICam dostarczając 14-bitowy, temperaturowy sygnałliniowy na wyjściu. Ulepszone kamery są kompatybilne z najbardziej popularnymi systemamiautomatyki, przez co można je w łatwy sposób integrować.”    A35 i A65 czujniki temperatury oparte na termowizji są dostępne za pośrednictwem istniejącychkanałów dystrybucji FLIR w cenach od 4 495 EUR dla A35 i 6 995 EUR dla A65. Więcejinformacji na temat prezentowanych czujników na stronie www.flir.eu/automation    Informacje o FLIR SystemsFLIR Systems, Inc. to światowy lider w dziedzinie projektowania, produkcji i sprzedażysystemów czujników, które rozszerzają możliwości wykrywania i rozpoznawania problemów.Zaawansowane systemy termowizji i wykrywania zagrożeń firmy FLIR wykorzystuje się wszerokiej gamie zastosowań, takich jak: termografia i bezpieczeństwo, w tym dozór powietrzny inaziemny, utrzymanie ruchu, budownictwo, badania i rozwój, kontrola procesu produkcyjnego,poszukiwanie i ratownictwo (SAR), wykrywanie przemytu narkotyków, nawigacja,bezpieczeństwo transportu, patrolowanie granic i obszarów morskich, monitorowanieśrodowiska, a także wykrywanie materiałów wybuchowych oraz zagrożeń chemicznych,biologicznych, radiologicznych i jądrowych. Więcej informacji znajduje się w witrynieinternetowej FLIR pod adresem www.FLIR.com .  
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