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FC-SERIES R
ا التصوير الحراري الثابتة المتصلة بالشبكات كام�ي

ي منطقة معينة. وعند الوصول إىل درجات الحرارة 
ا FC-Series R يمكن رصد درجات الحرارة �ف مع كام�ي

، أو المخرجات  ي
و�ف لك�ت يد الإ عداد المسبق لها أو عند تجاوزها، فسيصلكم إشعار ع�ب ال�ب ي تم الإ

ال�ت
.)VMS( الرقمية أو إنذار ع�ب أنظمة إدارة الفيديو

 FC-Series

ا لقياس درجة  ف بإمكانات مدمجة داخل الكام�ي ي هذا المجال، فهي تتم�ي
تقدم سلسلة FC-Series R أفضل قياس لدرجات الحرارة �ف

ي عمليات الكشف عن الحرائق، وفحوص الأمان، والرصد الحراري لمحولت الضغط العاىلي ومواقع 
اب �ف الحرارة دون الحاجة لالق�ت

ف تفاصيل الصور  ف أحدث تقنيات تحس�ي ات FC-Series R الحائزة عىل جوائز ب�ي التخلص من النفايات والمعدات القّيمة. وتجمع كام�ي

نذار  اق والتحقق البرصي الدقيق من الإ مكانات المدمجة لتحليل الفيديو، كما أنها تقّدم قدرة مثالية عىل اكتشاف عمليات الخ�ت والإ

 FC-Series اق من جانب الأفراد أو المركبات، فإن ف عمليات الخ�ت ي بيئات التصوير الشاقة. ومع القدرة الفائقة عىل تحديد الفارق ب�ي
�ف

نت والأجهزة  ن�ت ي وتطبيقات الإ
و�ف لك�ت يد الإ نذار وإمكانية لالكتشاف يمكن العتماد عليها وذلك من خالل ال�ب R تقّدم خيارات مرنة لالإ

ي )Edge(، أو الُمخرَجات الرقمية، أو إصدار تنبيهات عند تسجيل 
ا أو عىل جهاز طر�ف الجّوالة، أو بتقنية تخزين الصور  عىل الكام�ي

.)VMS( الوقائع ع�ب نظام إدارة الفيديو

نذار إمكانيات مدمجة لقياس درجات الحرارة وإطالق الإ

تم ضبطها خصيصاً لإجراء عمليات الكشف عن الحرائق وفحوص الأمان والرصد الحراري للمعدات

عرض درجات الحرارة عىل الشاشة   •

ف ما يصل إىل أربع أدوات لقياس درجات الحرارة – باستخدام مربعات تحديد أو نقاط تمي�ي   •

ي مجموعة واسعة من أنظمة 
نذار  �ف أدوات مرنة لعمليات التكامل تتيح إدماج البيانات الخاصة بدرجات الحرارة وحالت الإ   •

التحكم والرصد الخارجية

EDGE أنظمة تحليلية غنية بالمزايا بتقنية

اق من جانب الأفراد أو المركبات ف وقائع الخ�ت أنظمة تحليلية مدمجة وفعالة، قادرة عىل تحديد الفارق ب�ي

، أو المخرجات الرقمية، أو التنبيهات الصادرة  ي
و�ف لك�ت يد الإ نذار، بما يشمل ال�ب رسال التنبيهات بشأن وقائع الإ خيارات متعددة لإ   •

 )VMS( عن أنظمة إدارة الفيديو

كاء  ي يقدمها �ش
ي تشمل أنظمة التحليل ال�ت

كات الخارجية، وال�ت ي تقوم بتطويرها ال�ش
مثالية لالستخدام مع أنظمة التحليل ال�ت   •

ي جميع أنحاء العالم 
FLIR �ف

نت، أو تطبيق FSM ،PC أو تطبيقات الجّوال ن�ت ا ع�ب واجهة استخدام عىل الإ تهيئة الكام�ي   •

)VMS( ي مع أغلب أنظمة إدارة الفيديو
متوافقة مع معيار ONVIF – بما يتيح لها التشغيل البي�ف   •

تصميم صناعي شديد التحمل

ي الماء لعمق يصل إىل م�ت واحد
ا من الأتربة والماء، بحيث يمكن غمرها �ف يعمل الغالف شديد التحمل عىل حماية الكام�ي

از والتآكل ف ا الحرارية الوحيدة المتوافقة مع تصنيفات IP66 وIP67. عالوة عىل مقاومتها للصدمات واله�ت الكام�ي   •

تقدم خيارات لمجالت الرؤية ومستويات دقة العرض بشكل يفوق أي أداة تصوير حراري أخرى؛ مما يتيح الختيار الأمثل    •

ي 
ها لالستخدام الميدا�ف ا ون�ش للكام�ي

دد، والتيار المستمر، ومخارج تناظرية )أنالوج( ومخارج للشبكات نت )PoE(، والتيار الم�ت مداخل لتوصيل الكهرباء ع�ب شبكة إي�ش   •

ا، و 10 أعوام عىل جهاز الستكشاف ضمان لمدة 3 أعوام عىل الكام�ي   •
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ي هذا المستند ترخيصاً من الحكومة الأمريكية لأغراض تتعلق بالتصدير. وأي نقل لهذه المعلومات أو 
قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها �ف

ي القانون الأمريكي يقع ضمن دائرة الحظر. تُستخدم الصور لأغراض إيضاحية فقط. المواصفات 
الأ�ار بخالف ما هو منصوص عليه �ف

ي 12/03/14(
عرضة للتغي�ي دون إشعار. FLIR Systems, Inc 2015©. جميع الحقوق محفوظة.  )تم تحديثه �ف
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المواصفات

ا FC-Series RFC-Series Rطراز الكام�ي

)NTSC( 640 × 320480 × 240تنسيق المصفوفة

دنوع جهاز الستكشاف ي طويل، بأوكسيد الفاناديوم )VOx( غ�ي الم�ب
ا�ف ( مجهري بعمر اف�ت مقياس إشعاعي )بولومي�ت

76,800307,200دقة العرض الفعلية

17 ميكروم�ت25 ميكروم�تدرجة البكسل

(مجال الرؤية FC-334R( °28 × °34;  13 ميلليم�ت
) FC-324R( °19 × °24;  19 ميلليم�ت

) FC-645R( °37 × °45;  13 ميلليم�ت
) FC-632R( °26 × °32;  19 ميلليم�ت

/التصغ�ي ي المستمر، ما يصل إىل أربعة أضعاف )4×(التكب�ي
و�ف لك�ت التكب�ي والتصغ�ي الإ

من 7.5 ميكروم�ت إىل 13.5 ميكروم�تالنطاق الطيفي

ف البؤرينطاق البؤرة ك�ي معزول حراريًا، خاٍل من ال�ت

قياس درجة الحرارة

من -10 درجة مئوية إىل 110 درجة مئويةنطاق القياس

+/-5 درجة مئوية أو 5% للقراءةدقة القياس

المخرجات

نعم، نظام مختلط مع تقنية IP والفيديو التناظريفيديو NTSC أو PAL ُمرّكب

نت  قناتان مستقلتان H.264 وMPEG-4 و M-JPEG الفيديو ع�ب شبكات إي�ش
)شاهد موقع الويب للحصول عىل التفاصيل كاملة(

QCIF ،288×352 : CIF ،256×320 : Q-Native ،512×640 : Native ،576×704 : 4CIF ، 576×720 :D1 : 176×144مستويات دقة الدفق

التحكم

نت نعمإي�ش

نعممتوافق مع أنظمة التحليل الخارجية

)API( لتحقيق التحكم والتكامل الشاملواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشبكات )Nexus SDK( مجيات مجموعة أدوات تطوير ال�ب
ONVIF 2.0 Profile S بنظام http لواجهات أوامر برتوكول Nexus CGI

عام

1.8 كلغ )4.0 رطل( دون واق من الشمسالوزن
2.2 كلغ )4.0 رطل( مع وجود واق من الشمس

ي الشمسالأبعاد )الطول، العرض، الرتفاع(
 23.4 × 11.2 × 11.4 سم )9.2 × 4.6 × 4.1 بوصة( دون وا�ت

ي الشمس
27.4 سم × 13.7 × 11.2 سم )10.8 × 5.4 × 4.4 بوصة( مع وا�ت

 جهد الدخل
)راجع الكتيبات الخاصة بالمنتج لالطالع عىل المتطلبات 

الخاصة بالمزايا والتشغيل(

11-44 فولت تيار مستمر )دون سخان العدسات(
16-44 فولت تيار مستمر )دون سخان العدسات(
دد )دون سخان العدسات( 14-32 فولت تيار م�ت
دد )مع سخان العدسات( 16-32 فولت تيار م�ت

)2003-IEEE 802.3af( ) PoE( نت ي�ش تقنية الطاقة ع�ب الإ
)2009-IEEE 802.3at(  )PoE+ ( نت ي�ش تقنية الطاقة ع�ب الإ

 استهالك الطاقة
 )راجع الكتيبات الخاصة بالمنتج 

للطالع عىل متطلبات الطاقة بالتفصيل(

 24 فولت تيار مستمر 
5 وات أسمي

21 الحد الأقىص لشدة التيار )مع السخانات(
دد 24 فولت التيار الم�ت
8 فولت/ أمب�ي أسمي

29 الحد الأقىص لشدة التيار )مع السخانات(

لجنة التصالت الفيدرالية الأمريكية )Subpart B  ،Part15  )FCC، وClass Bالعتمادات
EN 55022 Class B :)CE( ي التحاد الأورو�ب

 المناعة ضد ارتفاع التيار 
دد عىل خطوط التيار الم�ت

 EN 55024: 2010 و55022: 2010 بما يصل إىل 4 كيلو فولت 
دد عىل خطوط الطاقة المساعدة للتيار الم�ت

شارة EN 55024: 2010 و55022: 2010 إىل 4 كيلو فولتالمناعة ضد ارتفاع التيار عىل خطوط الإ

ي
بي�ئ

IP تقييمIP67و IP66

 من -50 درجة مئوية إىل 70 درجة مئوية )تشغيل متواصل( نطاق حرارة التشغيل
من -40 درجة مئوية إىل 70 درجة مئوية )بدء التشغيل عىل البارد(

من -55 درجة مئوية إىل 85 درجة مئويةنطاق حرارة التخزين

0-95% للدرجة النسبيةالرطوبة

MIL-STD-810F ”النقل“ الصدمات

از ف IEC 60068-2-27اله�ت

ن الصورة مزايا تحس�ي

ي الكسب(، والضبط اليدوي لخاصية AGC، والتكافؤ المستقر، والضبط أوضاع AGC الحرارية
ي لخاصية AGC )التحكم الأوتوماتيكي �ف

الضبط التلقا�أ
ي )DDE(، والحد الأقىص للكسب 

ف الصور التلقا�أ الخطي لخاصية AGC، وتحس�ي

 أوضاع AGC الحرارية 
)ROI( لمراقبة الأهداف موضع الهتمام

اضية المسبقة وتحديدات المستخدم لضمان الحصول عىل  عدادات الف�ت  الإ
ة لأهداف التصوير موضع الهتمام ف جودة متم�ي

ف مستوى تجانس الصورة  تقنية تصحيح المجال المسّطح الأتوماتيكي )FFC( تحس�ي
نذار الوقتية والحرارية مشغالت الإ
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