
SOLUÇÕES  
DE TRANSPORTE  

INTELIGENTES
DETECÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA

Soluções para Aplicações de Tráfego e Transporte Público



MELHORANDO A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DO 
TRÁFEGO RODOVIÁRIO E DO TRANSPORTE PÚBLICO
Os gerenciadores de tráfego em todo o mundo utilizam a tecnologia dos Sistemas Inteligentes de Transporte 
da FLIR para manter o fluxo seguro e uniforme das estradas. As soluções de detecção e monitoramento da 
FLIR ajudam as agências de tráfego e transporte público a gerenciar fluxos de tráfego de forma eficiente e a 
garantir a segurança. Com base em tecnologia avançada, comprovada por mais de 25 anos, as soluções de 
hardware e software da FLIR ajudam a monitorar motoristas e pedestres em ambientes urbanos, detectar 
incidentes em rodovias e túneis, coletar dados de tráfego e garantir a segurança em nossas ferrovias públicas.

CRUZAMENTOS URBANOS
Os sensores de tráfego da FLIR permitem que agentes controlem sinais de tráfego em cruzamentos para permitir que o tráfego 
urbano prossiga com fluidez. Além disso, ajudam a otimizar fluxos de tráfego para pedestres e ciclistas, melhorando a segurança 
deles em ambientes de tráfego intenso. Enquanto melhoram os fluxos de tráfego em tempo real, os sensores da FLIR também 
coletam dados de tráfego valiosos para os engenheiros de tráfego examinem os padrões de fluxo em redes de rodovias.

RODOVIAS, TÚNEIS E PONTES 
As soluções de detecção automática de incidentes da FLIR ajudam a salvar vidas em túneis, rodovias e pontes ao detectar fumaça, 
fogo, veículos parados, cargas caidas, pedestres, veículos na contramão e outros eventos de tráfego. A detecção rapida de eventos 
de tráfego nas rodovias permite que as equipes de primeira resposta intervenham rapidamente e evitem acidentes secundários. 

TRILHOS DE TREM, PLATAFORMAS E A BORDO 
As câmeras termográficas da FLIR previenem acidentes sérios e danos à infraestrutura ao detectar veículos que bloqueiam 
passagens de nível, pessoas que ingressam em túneis de metrô ou que caem das plataformas aos trilhos. A tecnologia da FLIR 
detecta rapidamente atividades perigosas ajudando a evitar acidentes eficientemente. As imagens térmicas podem identificar inicio 
de incêndios a bordo de trens de passageiros e também auxiliar aos operadores no monitoramento da ocupação por passageiros. 

Câmeras de vídeo tradicionais, bem como câmeras termográficas, podem ser combinadas com à análise de vídeo de tráfego da FLIR.



SOLUÇÕES DE DETECÇÃO E MONITORAMENTO PARA APLICAÇÕES DE 
TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO 
Ao combinar câmeras de vídeo e termográficas com análise inteligente de vídeo, radares e tecnologia de comunicação V2X a software de gerenciamento 
de tráfego e análise de dados, o ITS da FLIR tem as soluções comprovadas em campo que você precisa para manter todos os modais de transporte seguros 
e operando com a máxima eficiência.

Análise em Tempo Real
Análise em tempo real de imagens de câmeras de vídeo ou termográficas 
permite um gerenciamento de tráfego mais eficiente em túneis, rodovias e 
áreas urbanas. Os semáforos podem ser controlados em tempo real, conforme 
os fluxos de tráfego no momento. Quando ocorrem incidentes, a detecção 
temprana permite uma intervenção mais rápida das equipes de resgate, 
impedindo acidentes secundários.

Custo Efetivo 
Os sistemas de detecção por vídeo para monitoramento de fluxos de 
tráfego apresentam um custo extremamente efetivo. As câmeras podem 
ser instaladas facilmente acima em infraestrutura existente – como braços 
projetados, luminárias ou postes existentes – eliminando a necessidade 
de fechamientos rodoviários ou outras perturbações. As zonas de detecção 
também podem ser editadas facilmente ou adaptadas quando as situações 
de tráfego mudarem. 

Conexão
A detecção da FLIR ITS se conecta com segurança todas as variedades de 
soluções de software de gerenciamento. Da gravação, comando e controle 
de vídeos à armazenagem de eventos de tráfego e análise de dados em 
nuvem combinadas à comunicação V2X, os produtos ITS da FLIR permitem 
que se faça mais do que simplesmente a detecção. 

Detecção em Vídeo - Ver para Crer 
A combinação de dados numéricos e imagens visuais faz com que a detecção 
em vídeo se destaque em relação a todos os outros sistemas de detecção. 
O feedback visual imediato de um monitor é inestimável para que gerentes 
ou operadores de tráfego saibam exatamente o que está ocorrendo e quais 
ações apropriadas adotar. 

Eficiente e Confiável 
Os sistemas de detecção e monitoramento por vídeo de ITS da FLIR são 
utilizados ao redor do mundo. Os gerentes de tráfego apreciam as suas 
altas taxas de detecção de incidentes e sua velocidade. Isso resulta em um 
baixo Tempo Médio de Detecção (Mean Time to Detect, MTTD) e em uma 
baixa Frequência de Alarmes Falsos (False Alarm Frequency, FAF). 

Tecnologia Comprovada
Mais de 250.000 detectores de vídeo da FLIR ITS estão em operação em mais 
de 80 países ao redor do mundo. A FLIR ITS tem instalações com Detecção 
Automática de Incidentes (Automatic Incident Detection, AID) em mais de 
1.500 túneis, e as soluções da FLIR ITS  são utilizadas para o gerenciamento de 
semáforos em mais de 50.000 cruzamentos ao redor do mundo. 
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VISÍVEL TÉRMICA

VISÍVEL TÉRMICA

VISÍVEL TÉRMICA

Brilho do Sol
O brilho do sol cega as câmeras de vídeo 
convencionais, escondendo efetivamente 
veículos, pessoas e animais. Os sensores 
térmicos não ver este brilho e apenas 
respondem às assinaturas térmicas que 
detectam.

Faróis 
Os faróis confundem as câmeras de vídeo, 
tornando desafiadora a observação precisa 
do tráfego da rodovia durante a noite. 
Porém, os sensores térmicos são imunes ao 
brilho dos faróis, podendo ver claramente.

Visibilidade nas Sombras
Câmeras de vídeo podem não detectar 
pedestres, ciclistas, animais e carros 
obscurecidos por sombras ou à noite, 
quando está escuro. Porém, como os 
sensores térmicos veem calor, não luz, 
podem ver nas sobras ou na escuridão total, 
fornecendo uma solução de detecção mais 
confiável.

IMAGENS TÉRMICAS PARA APLICAÇÕES DE TRÁFEGO
Enquanto que as câmeras de vídeo são utilizadas tradicionalmente para análise de tráfego por vídeo, elas 
precisam de algoritmos adicionais para superar a sua vulnerabilidade inerente às condições de baixa luz 
(noturna), muita luz (brilho do sol) e as sombras que podem ocultar veículos ou pedestres. Sensores térmicos 
não enfrentam quaisquer desses problemas porque criam uma imagem nítida com base em diferenças 
sutis nas  assinaturas térmicas. Sensores térmicos não necessitam de luz para funcionar, não são cegados 
pela luz solar direta, e fornecem detecção ininterrupta, 24 horas/dia, de veículos, pedestres e ciclistas, 
independentemente da quantidade de luz disponível.



VISÍVEL TÉRMICA

ATTENTION

DETECTAR

DETECTAR E ANALISAR
(INTEGRADO)

ANALISAR
GERENCIAR

PAINÉIS VMS

ACESSO AO TÚNEL

SEMÁFOROS

Visualização Noturna de Longo Alcance
À noite, uma estrada se parece com uma linha indistinta de luzes para uma câmera de 
vídeo, quase impossibilitando a coleta de dados e a avaliação de incidentes de forma 
significativa. Mas as câmeras termográficas veem as assinaturas térmicas dos veículos 
claramente a quilômetros de distância, proporcionando também visualizações nítidas das 
margens da estrada, revelando os veículos estacionados.

Medição de Temperatura 
As câmeras termográficas podem medir a temperatura de qualquer objeto em seu campo de visão. 
Esta capacidade única permite a detecção temprana de incêndios em todo o range de detecção. 

Visibilidade Através da Fumaça
Ao contrário das câmeras visuais, câmeras termográficas conseguem penetrar na fumaça, 
melhorando assim a visibilidade em caso de incêndio. Esta visibilidade melhorada pode ajudar a 
guiar o pessoal de emergência a localizar pessoas no interior de túneis e assim salvar vidas em 
situações críticas.

Como Funciona a Análise de Vídeo
A câmera termográfica ou de vídeo envia sua sinal a uma unidade de análises e detecção, que pode estar integrada na câmera ou 
instalada num rack padrão de 19 polegadas. Quando a câmera e os módulos de processamento de imagem estão operativos, zonas de 
detecção são sobrepostas na imagem de vídeo. 

Quando um veículo ou pedestre ingressa em uma zona de detecção, algoritmos dedicados geram diferentes tipos de dados de tráfego. 
Isso inclui dados de presença e relacionados a incidentes, informações para processamento estatístico e dados para análise pré e pós 
incidente. Imagens comprimidas e alarmes são transmitidos para a sala de controle técnico. O sistema pode ser instalado de forma que 
o processador de imagem de vídeo ative um sistema de terceiros, como  semáforo, sinal de tráfego eletrônico ou qualquer outro painel de 
VMS. Quando é gerado um alarme, o gerente de tráfego na sala de controle recebe uma imagem visual da cena para que possa adotar as 
ações apropriadas.

Analíticos de detecção avanzados facilitam identificação dos 
veículos.

É possível determinar zonas de detecção precisas para a utilização  
dos  analíticos. 
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JORNADAS MAIS SEGURAS, FLUXOS 
MAIS FLUIDOS
Da detecção de vídeo térmico e controle de semáforos à analíticos de alta 
resolução, a FLIR ITS oferece uma variedade de ferramentas que melhor 
asseguram a movimentação segura e eficiente de veículos, ciclistas e pedestres 
em ambientes urbanos. Já que nossos sensores operam acima do solo, também 
são mais acessíveis que a tecnologia convencional de detecção embutida no solo. 

Detecção de Veículos 
Os sensores de vídeo, térmicos e de radar da FLIR são tecnologias de detecção não intrusivas altamente 
confiáveis e precisas, projetadas especificamente para controle de semáforos e gerenciamento de tráfego. 
Ao detectar veículos de forma tão eficiente, os sensores da FLIR permitem o controle inteligente de 
cruzamentos para oferecer maior segurança, como acontece em inúmeras cidades que já implementaram 
a tecnologia da FLIR em cruzamentos.

• Melhore os fluxos de tráfego urbanos

• Reduza atrasos desnecessários

• Melhore a segurança para todos os usuários da estrada



Segurança e mobilidade de pedestres  
Os sensores da FLIR permitem a inclusão da movimentação de pedestres nas estratégias de controle de tráfego, e torná-los 
mais visíveis ao tráfego. Com o controle dinâmico de semáforos e a ativação de sinais de alerta, os operadores podem 
tornar mais seguros os cruzamentos e travessias de pedestres, ao mesmo tempo que previnem atrasos desnecessários 
para pedestres e motoristas.

•  Substitua botões ineficientes

•  Melhore a segurança dos pedestres

•  Reduza atrasos desnecessários

Detecção de Ciclistas  
Ao analisar assinaturas térmicas, as câmeras termográficas podem efetuar uma distinção confiável entre ciclistas e veículos. 
O semáforos podem ser adaptados para conceder ao ciclistas um tempo de sinal verde antes do tráfego de veículos e assim 
oferecer-les mais visibilidade. A detecção de ciclistas fornecerá um tempo aadicional da fase verde, permitindo-lhes mais tempo 
para passar por um cruzamento sem causar atrasos desnecessários.

• Sensores térmicos acima do solo detectam confiavelmente ciclistas em ambientes de 
tráfego híbridos 

• Ative dinamicamente sinais de alerta de ciclistas

• Adapte sinais de trânsito para aumentar a segurança de ciclistas

Análise de dados de alta resolução   
Os analíticos térmico e visual da FLIR permite um controle das sinais de trânsito em tempo real ao detectar a presença de 
veículos, ciclistas e pedestres nos cruzamentos. Isso gera dados de tráfego valiosos, incluindo contagem, ocupação e classificação 
na faixa de parada e entre cruzamentos.  Ao utilizar tecnologia Wi-Fi para monitorar de forma anônima  como as pessoas 
e veículos se movem em cruzamentos, os sensores da FLIR medem tempos de percurso, atrasos e  pontos de origem/destino. 
A FLIR integra ps dados de presença e dados de fluxo de tráfego em uma única plataforma na nuvem, resultando em dados de 
cruzamentos de alta resolução e alta qualidade. 

• Capture, armazene e analise valiosos dados de tráfego

• Meça o desempenho dos cruzamentos

• Mapeie congestionamentos em tempo real

• Melhores informações, melhores decisões
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DETECTORES E SENSORES  FLIR PARA 
CONTROLE DE SEMÁFOROS

FLIR TrafiCam
Sensor de Presença de Veículos 

Os sensores de presença de veículos da serie 
TrafiCam  combinam uma câmera CMOS e um 
detector de vídeo, tudo em um só equipamento.  
A TrafiCam permite o controle dinâmico de 
semáforos com base em informações de presença 
de veículos. A serie TrafiCam inclui o sensor 
de presença de veículos TrafiCam para uso 
independente e o sensor de presença de veículos 
e coletor de dados TrafiCam x-stream com 
streaming de vídeo.

FLIR TrafiOne
Sensor Urbano Inteligente

O FLIR TrafiOne é um sensor completo para ambientes 
urbanos que monitora pedestres e ciclistas em 
espera e atravessando. O TrafiOne utiliza tecnologia 
de imagens térmicas para detectar confiavelmente 
em todas as condições climáticas, até mesmo na 
escuridão total. A tecnologia de monitoramento via 
Wi-Fi integrada fornece aos engenheiros de trânsito 
dados de alta resolução sobre veículos, bicicletas 
e pedestres em cruzamentos. O sensor inclui uma 
câmera visual HD C-MOS para streaming de vídeo.



FLIR ThermiCam/TrafiSense
Detector de Tráfego Híbrido 

A ThermiCam/TrafiSense é um detector de tráfego 
baseado em tecnologia de imagens térmicas de 
alta resolução, sendo utilizado para detecção de 
veículos e bicicletas em tráfego híbrido, controle 
de semáforos em tempo real, gerenciamento de 
tráfego e coleta de dados de trafego.

TrafiRadar 
Combinação de Sensor de Vídeo e Radar 

O TrafiRadar da FLIR é uma combinação de sensor de vídeo 
e radar, que fornece informações sobre a localização e 
velocidade dos veículos que se aproximam ou aguardam 
em um cruzamento. O TrafiRadar avisa ao controlador do 
semáforo sempre que um veículo esteja presente na zona de 
dilema, para que seja extendido o tempo do sinal verde, ou 
seja prolongando o tempo de todos os sinais vermelhos, para 
aprimorar a segurança geral em cruzamentos sinalizados. 
Devido a isso, se podem tomar melhores decisões para 
controlar de forma mais eficaz os semáforos.

ITS-IQ
Plataforma de Análises baseada na Web

A FLIR combina dados de presença e dados de fluxo de 
tráfego em uma solução integrada onde ambas as origens 
de dados são combinadas na nuvem, resultando em dados 
em tempo real dos cruzamentos com alta resolução e alta 
qualidade. A FLIR ITS-IQ é uma plataforma de análises de 
dados com base na Web que oferece a experiência definitiva 
em termos da compreensão dos congestionamentos. A ITS-IQ 
não apenas hospeda algoritmos e filtros complexos para 
processar as informações, também é a interface de usuário 
para os engenheiros de tráfego começarem a trabalhar com 
os seus valiosos dados de tráfego.
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TEMPO DE RESPOSTA MAIS RÁPIDO, DETECÇÃO 
CONFIÁVEL
A capacidade de identificar e responder rapidamente a incidentes em rodovias e túneis é um 
componente essencial de qualquer sistema eficiente de gerenciamento de tráfego. As câmeras e os 
sensores de tráfego da FLIR podem  confiavelmente detectar incidentes – inclusive colisões, veículos 
parados e veículos na contramão – em condições desafiadoras de iluminação e clima.  Os geradores de 
imagens da FLIR também podem monitorar diferentes níveis de fluxos de tráfego e até mesmo detectar 
um incêndio em um túnel muito antes que os sensores tradicionais sequer se ativem. 

Monitoramento de Rodovias  
As câmeras termográficas da FLIR ficam de olho em nossas rodovias. Devido ao fato de não serem vulneráveis 
a condições de baixa luminosidade, brilho solar excessivo ou cenas com alto contraste (sombras), elas oferecem uma 
solução real para os operadores de rodovias, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•  Monitore o tráfego 24 horas por dia, 7 dias por semana

•  Veja seu tráfego com precisão, dia e noite

•  Usufrua de uma visualização nítida em todas as condições climáticas



Detecção Automática de Incidentes   
O gerenciamento eficiente de incidentes depende totalmente da  rápida detecção e verificação dos incidentes. 
As soluções de detecção da FLIR permitem a detecção de veículos parados, veículos na contramão, filas, 
veículos a baixa velocidade, objetos caídos ou pedestres, em questão de segundos, de forma que é possível 
prevenir a ocorrência de acidentes secundários.

•  Detecte em questão de segundos

•  Previna acidentes secundários 

•  Veja instantaneamente quaisquer irregularidades no tráfego

Detecção de Incêndios em Túneis   
As câmeras termográficas da FLIR permitem que os operadores detectem incêndios em seus estágios iniciais. 
Em caso de incêndio, as câmeras termográficas melhoram a visão dos operadores porque podem ver através 
da fumaça e detectar pontos quentes.

•  Detecte incidentes e incêndios em um estágio inicial

•  Monitore o tráfego em túneis

•  Veja através da fumaça

Coleta de Dados e Monitoramento do Fluxo   
As câmeras e sensores da FLIR mantêm as rodovias seguras ao monitorar os fluxos de tráfego com precisão. 
As soluções da FLIR podem fazer uma distinção efetiva entre vários níveis de serviço: fluido, denso, 
congestionado ou parada frequente. Outras aplicações incluem o monitoramento de filas durante obras 
rodoviárias e o cálculo do tempo de percurso com base no fluxo do tráfego.

•  Colete valiosos dados de tráfego

•  Monitore filas

•  Assegure a segurança durante obras rodoviárias
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DETECTORES E SENSORES DA FLIR 
PARA RODOVIAS E TÚNEIS

FLIR VIP-Series
Placas com Detecção Integradas  

As placas de detecção integradas da FLIR fornecem 
detecção automática de incidentes -DAI, coleta de 
dados, gravação de sequências de imagens pré e pós 
incidentes e streaming de vídeo em uma placa. Os 
módulos VIP são instalados em projetos de rodovias 
e túneis em todo o mundo. As placas VIP podem lidar 
com streams de rede analógicos (VIP-T) e em HD 
(VIP-HD), podendo até mesmo ser combinadas com 
codificação de vídeo (VIP-TX) e cameras PTZ.

FLIRTrafiBot HD
Câmera de Rede 

A TrafiBot HD da FLIR combina algoritmos comprobados 
em campo de detecção de vídeo, com uma câmera 
óptica avançada e una potente tecnologia de 
processamento, todo  em uma única unidad. A TrafiBot 
HD (com resolução de 1.920 x 1.080) fornece qualidade 
de imagem superior, DAI integrado e multiples 
codificações de streaming de video. A TrafiBot HD 
oferece uma combinação de tecnologias e desempenho 
de nível superior com o melhor custo/beneficio.

FLIR ITS-Series AID
Inteligencia - Detecção Automática de Incidentes

A câmera FLIR ITS-Series AID fornece informações de 
tráfego importantes, ajudando aos operadores de tráfego 
por meio de alertas sobre veículos parados, veiculos na 
contramão, pedestres, carga perdida, dados de fluxo de 
tráfego, etc. A câmera termográfica FLIR ITS-Series AID 
pode medir a temperatura de qualquer objeto em seu 
campo de visão. Esta capacidade única permite a detecção 
precoce de incêndios  em toda a faixa de detecção, 
mesmo através de fumaça.



DETECTORES E SENSORES DA FLIR PARA 
RODOVIAS E TÚNEIS CONTINUAÇÃO...

FLIR ITS-Series Dual AID
Visão Dupla Inteligente - Detecção Automática de Incidentes 

As câmeras FLIR ITS-Series Dual AID combinam a melhor 
tecnologia de imagens térmicas e visuais de sua categoria 
com a análise de vídeo avançada para fornecerem uma 
solução completa para detecção automática de incidentes, 
coleta de dados e detecção precoce de incêndios. A análise 
de tráfego por vídeo da FLIR comprovou a sua eficácia global 
em rodovias e túneis, sendo agora combinada com o poder 
das imagens térmicas, o que permite aos operadores de 
tráfego verem com clareza na escuridão total, a longas 
distâncias e em condições meteorológicas adversas.

FLIR FLUX
Sistema de Gerenciamento de Tráfego  

O FLUX é uma plataforma de software inteligente para 
uso com um sistema de detecção de vídeo da FLIR. 
O FLUX coleta dados de tráfego, eventos, alarmes e as 
imagens de vídeo geradas pelos detectores de vídeo. 
O Flux também oferece capacidade de gerenciamento 
de vídeo e pode controlar gravadores de vídeo de 
rede, video walls, bem como câmeras móveis e fixas.

FLIR Cameleon ITS
Software de Comando e Controle

O Cameleon ITS é uma plataforma central de software para 
monitoramento e gerenciamento de transporte que permite 
o controle de dispositivos específicos de ITS, incluindo 
câmeras, sinais VMS, estações de detectores, portões, 
dispositivos sinalizadores e detecção de incidentes.
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SEGURANÇA NO TRANSPORTE PÚBLICO 
A FLIR ITS oferece uma função vital para ajudar os  sistemas de transporte público 
a operarem com segurança. As nossas câmeras podem detectar atividades ao redor de 
plataformas e trilhos, monitorar a ocupação de assentos e passageiros em ônibus e trens, 
e até mesmo detectar incêndios a bordo — tudo em um esforço para reduzir o risco de 
acidentes e melhorar a eficiência.   

Monitoramento nas Proximidades de Trilhos   
As câmeras termográficas da FLIR podem detectar pessoas em trilhos de metrô, bonde ou trem. Seja 
que a pessoa tenha acabado de cair da plataforma ou ela esteja andando deliberadamente sobre os 
trilhos, as câmeras da FLIR garantem a detecção 24 horas por dia, 7 dias por semana em trilhos ou túneis, 
independentemente da iluminação do lugar.

•  Detecte pessoas em trilhos

•  Evite danos à infraestrutura

•  Aumente a segurança



Detecção de Veículos em Travessias Ferroviárias   
As câmeras termográficas da FLIR podem evitar colisões entre trens e veículos em passagens de nível 
detectando quando um veículo para nos trilhos. Desta maneira, operadores de trem e bonde podem ser 
avisados antecipadamente.

• Detecte veículos parados em passagens de nível

• Evite danos a infraestruturas

• Aumente a segurança da ferrovia

Detecção de Incêndios a Bordo    
Os sensores inteligentes da FLIR ITS fornecem detecção de incêndios avançada em trens de passageiros e de 
carga. Eles geram feeds de vídeo térmico e vídeo HD que funcionam como um sistema de monitoramento de 
segurança dos passageiros a bordo.  

•  Detecção de incêndios avançada e dinâmica

•  Vigilância discreta a bordo

Monitoramento a Bordo   
Além da segurança, os geradores de imagens da FLIR ITS  podem auxiliar os operadores a determinar a 
ocupação de assentos e a capacidade máxima em trens de passageiros.

• Ocupação de assentos

• Capacidade máxima
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SENSORES E CÂMERAS DA FLIR PARA APLICAÇÕES 
DE SEGURANÇA EM TRANSPORTE PÚBLICO

FLIR ITS-Series Rail
Gerador de Imagens Térmicas de Monitoramento Ferroviário

A FLIR ITS-Series Rail é uma solução de custo optimizado 
que utiliza algoritmos avançados para detectar pedestres 
e veículos em perigo ao redor de túneis e plataformas 
ferroviárias. A FLIR ITS-Series Rail pode ser utilizada 
para prevenir colisões ao detectar veículos parados em 
passagens de nível ou bloqueando o caminho de trens que 
se aproximam. A câmera calibrada da FLIR ITS-Series Rail 
também pode medir a temperatura da superfície de objetos 
dentro do seu campo de visão, o que lhe permite detectar 
incêndios em seus estágios mais iniciais. 

FLIR RSX-F
Sensor Térmico para Vagões 

O FLIR RSX-F é um sensor inteligente que oferece 
detecção de incêndios avançada e sem contato em trens 
de passageiros e de carga. Combinando um gerador de 
imagens térmicas, uma câmera HD e avançada análise 
integrada, o FLIR RSX-F pode detectar incêndios com mais 
rapidez do que os sensores convencionais, enquanto opera 
com menor taxa de alarmes falsos. O FLIR RSX-F também 
captura a assinatura térmica dos passageiros do trem para 
determinar a ocupação de assentos. Isso permite que os 
operadores ferroviários otimizem os fluxos de passageiros.



FLIR ITS-Series
Câmeras de Imagens Térmicas de Tráfego 

A FLIR ITS-Series fornece detecção e monitoramento de tráfego 
eficientes e confiáveis em escuridão total e condições climáticas 
hostis. Pode ser integrada a diversas análises de vídeo de 
terceiros para obter melhor desempenho. A câmera apresenta 
várias opções de lentes, de 7,5 mm a 35 mm, bem com 
instalação simples “plug-and-play” em infraestrutura existente 
com saída de vídeo híbrida IP e analógica e um design que 
atende os requisitos IP66 resistente ao clima.

D-Series ITS
Câmeras Termográficas em Domo Externo 

Em combinação com a análise de detecção de vídeo da FLIR, 
a câmera multissensores de tráfego em domo FLIR D-Series ITS 
funciona como um sistema avançado de detecção de incidentes 
e coleta de dados. A FLIR D-Series ITS oferece um gerador de 
imagens térmicas de 640 x 512 pixels com uma câmera CCD 
colorida diurna/noturna com zoom de 36X. O domo fornece controle 
preciso de panorâmica/inclinação e zoom visual, que pode ser 
controlado através de redes IP e conexão serie. A FLIR D-Series  
é a substituta perfeita para câmeras de domo diurnas/noturnas, 
para geração de imagens nítidas 24 horas por dia, 7 dias por 
semana com aspecto discreto.

PT-Series HD ITS 
Câmera Multissensores de Monitoramento de Tráfego com 
Panorâmica/Inclinação

Combinada à análise de detecção de vídeo da FLIR, a FLIR  
PT-Series HD ITS fornece controle preciso de panorâmica/
inclinação ao mesmo tempo que oferece padrões de varredura 
totalmente programáveis. Habilitadas para o controle e a 
operação sobre redes digitais e seriais, as câmeras termográficas 
PT-Series ITS estão disponíveis em formatos 640 × 512 de alta 
resolução que fornecem até dezesseis vezes mais clareza de 
imagem e detecção de ameaças a longo alcance do que as 
câmeras termográficas de menor resolução.  As configurações 
multissensores também incluem uma câmera HD diurna/noturna 
com zoom de 36X.

CÂMERAS TERMOGRÁFICAS DA FLIR
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APRENDENDO SOBRE A SUA SOLUÇÃO DE TRÁFEGO 
O ITS da FLIR tem opções para você aprender tudo sobre a sua solução de tráfego. Seja que tenha 
escolhido a solução que considera correta para as suas necessidades ou precise de ajuda para determinar 
uma solução, a FLIR ITS está pronta para ajudá-lo com as seguintes ferramentas:

FLIR Traficon Academy  
O portfólio de produtos da FLIR Sistemas Inteligentes de Transporte e o mercado de ITS em geral 
estão em mudança constante. É por isso que a FLIR Traficon Academy oferece uma ampla variedade 
de treinamentos para mantê-lo atualizado com a tecnologia de vanguarda mais recente.

•  Agendas e aulas de treinamento  flexíveis

•  Treinamento presencial

•  Treinamento on-line

Tra�con Academy



OS SEIS MARCOS INCONFUNDÍVEIS DO  
ITS DA FLIR: 

Soluções de Tráfego Agora e no Futuro   
Os seis marcos inconfundíveis da FLIR ITS estão revolucionando a maneira como o tráfego flui nas rodovias em todo 
o mundo. Nossas exclusivas soluções já comprobadas em campo, ajudam a manter o fluxo do tráfego de veículos, 
pedestres e bicicletas de forma segura e fluída. Através da combinação de câmeras de vídeo, sensores térmicos, 
análise de vídeo inteligente e software de comando e controle, os Sistemas Inteligentes de Transporte da FLIR têm 
a solução correta para a sua situação específica. Os gerenciadores de tráfego em todo o mundo utilizam a tecnologia 
da FLIR ITS para manter as rodovias seguras e operando com máxima eficiência. As soluções da FLIR ITS ajudam a 
proteger cidadãos, bem como infraestrutura crítica. A FLIR orgulha-se de tornar os locais onde vivemos, trabalhamos 
e viajamos tão seguros quanto o possível.
Para obter a solução certa para você e as suas necessidades de transporte, visite o nosso website em:
 www.flir.com/traffic - Ou entre em contato com um dos nossos associados de vendas ITS 
credenciados ao redor do mundo: Tel. +32 (0) 56 37 22 00

Análises em Tempo Real

Eficiente e Confiável Tecnologia ComprovadaConectado

EconómicoDetecção de Vídeo
(Ver para crer)

Isenção de responsabilidade legal:  A FLIR Systems não aceita qualquer responsabilidade e não pode ser considerada responsável por qualquer 
erro ou acidente resultante do uso dos seus sistemas de imagens térmicas ou erros na interpretação da imagem pelo usuário.  
ESTAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO 

©Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. Todos os outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. 
Todas as imagens são utilizadas apenas para fins ilustrativos. LICENCIAMENTO DE EXPORTAÇÃO

Os produtos descritos nesta publicação podem requerer autorização do governo para a exportação, reexportação ou transferência. Entre em 
contato com a FLIR para obter detalhes.
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SEDE
CORPORATIVA
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
EUA
Tel.: +1 866.477.3687

FLIR ITS
Hospitaalweg 1 b
B-8510 Marke
Bélgica
Tel.: +32 (0) 56 37 22 00
Fax: +32 (0) 56 37 21 96
 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

©Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. Todos os outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.  
As imagens exibidas podem não ser representativas da resolução real da câmera mostrada. Imagens meramente ilustrativas. (Criado em 02/18)
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