
FLIR TCXTM
 

Termální kompaktní kamera

Eliminace
falešných poplachů
Spolehlivější než tradiční senzory a standardní 
kamery. Vysoce kontrastní termovizní 
zobrazování poskytuje vizuální ověření  
a dramatické snížení falešných poplachů.

 Menší šum, spolu s naší vysoce výkonnou  
 VMD poskytuje vynikající detekci narušení.

 Překonává PIR detektory, mikrovlnné  
 detektory a další tradiční detekční senzory  
 narušení tím, že poskytuje vizuální kontrolu.

 Nevyžaduje osvětlení. Překonává cenově  
 srovnatelné standardní kamery a to v noci,  
 na nízko-kontrastních plochách, v náročných  
 světelných podmínkách i v nepříznivém počasí.

Maximalizace  
a návratnosti investic
TCX Bullet kamery nabízí cenově dostupné 
možnosti standardního a vysokého rozlišení  
a dvě volby objektivu.

 Rozlišení 
 90°: 480 x 270 px
 50°: 336 x 189 px
 poměr stran 16:9
 Rozsah detekce osob

 480, 90° ~ 30 m
 320, 50° ~ 45 m
 WDR termální s DDE

 a AGC pro čisté video v režimu 24/7

Snadná integrace
ve všech prostředích
Díky flexibilitě je možné kamery nainstalovat 
do jakéhokoli nového nebo stávajícího systému. 
Produkty TCX se snadno integrují do jiných 
systémů.

 Kompatibilita s ONVIF Profile S IP, 
 MPX (HDCVI) a analogový výstup
 pro připojení do VMS
 Napájení PoE, 12 VDC
 Vnitřní / venkovní provedení s IP66
 Teplotní rozsah -40° až 55° (Anti-Ice)
 Plug and Play s mobilní aplikací FLIR

 a s aplikací na PC

TCX Bullet je nový průmyslový leader cenově dostupných a vysoce výkonných
termovizních bezpečnostních kamer. Ať už si vyberete rozlišení 480 px nebo 320 

px, TCX Bullet kamery budou poskytovat vysoce kontrastní termální video  
a vysoce výkonnou detekci pohybu s vestavěným videem (VMD) 

při vynikající cenové dostupnosti, která nebyla u průmyslových
kamer dosud k vidění. 

TCX kamery přináší velmi přesnou detekci narušení 
a vizuální ověření poplachu v jednom cenově 

dostupném zařízení. FLIR termální kamery 
vám umožní vidět jasně v úplné tmě bez 

jakéhokoliv osvětlení, na přímém 
slunečním světle, přes kouř, prach 

a dokonce i v lehké mlze.



FLIR TCXTM
Technické specifikace

Kamera TCX termální kompaktní

Obrazový senzor Nechlazený Vox microbolometer (odolný proti slunci)

Rozlišení 90°: 480 x 270, 50°: 336 x 189, poměr stran 16:9

Úhel záběru 50° nebo 90°

Video výstup IP, MPX a analog

IP video 3x stream, H.264 a MJPEG

ONVIF Profile S

Pracovní teplota -40°C až 55°C

Napájení PoE Class 3

Ochrana proti námraze 12 VDC

Široký dynamický rozsah (WDR) Ano

Certifikáty Ano

Klíčové vlastnosti FCC, CE, UL
Tři výstupy videa, IP, MPX a analog
WDR s DDE & AGC s oblastmi zájmu
Ideální pro použití se systémy třetích stran
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