
ТЕРМАЛНА КАМЕРА ЗА РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Технически характеристики
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±2 % or ±2 °C (в температурен диапазон от -10 °C to +150°C и от 0 °C 
до +550°C, след стабилизация и предварителна калибрация) 

30 Hz или < 9 Hz 

WIRIS Pro SC Описание на основните характеристики 

WIRIS Pro SC технически спецификации 

Режим на Супер Резолюция WIRIS Pro SC заснема IR изображения с 1.3Mpx 

WIRIS OS за предаване на информацията в реално време

10x оптично приближение Full HD 10x оптично приближение с компенсация на вибрациите

IR резолюция 640 x 512 pix 

IR режим на Супер Резолюция 1 266 x 1 010 pix (подобрява стандартната резолюция до 1.3 Mpx) 

FPA размер на сензора 1.088 x 0.8705 cm 

Температурен диапазон

-25 °C до +150 °C
-40 °C до +550 °C
експлоатационен диапазон от 50 °C до 1 000 °C
опционално диапазона може да се разшири от 400 °C до 1 500 °C

Температурна чувстителност Стандартно 0.03 °C (30 mK) 

Използване на вградената 
операционна система

Спецификации на термо камерата

- операционната система дава достъп до всички опции на камерата
- лесен контрол чрез S.Bus, CAN bus, MavLink, RJ-45 или тригер
- SDK пакет за трансфер на данни чрез Ethernet (включен в пакета)

Точност 

Опресняване 

Спектрален обхват / сензор

Съвместими лещи

7.5 – 13.5 μm / Неохлаждаем VOx микроболометър 

18°, 32°, 45°, 69° (калибрирани лещи), посетете нашият FOV калкулатор 
- две лещи са включени в пакета
- всички лещи са придружени с калибрационен сертификат

Защитен филтър на камерата Филтъра предпазва камерата от механични повреди

IR дигитално приближение 1 – 14x продължително 

Дигитална RGB камера

Резолюция 

Оптично приближение 10x оптично приближение с компенсация на вибрациите

Ъгъл на полезрение

Noise reduction Special 3D noise reduction function 

Фокус Автофокус с автоматична синхронизация на приближението

Запис и памет

Памет 

Формат на изображенията 
и видеото

Радиометрични JPEG и Full HD JPEG изображения 
Радиометрични TIFF изображения (съвместими с Pix4D и Agisoft)
Дигитална камера с h.264 компресиране и HD запис
Радиометрично IR заснемане (запис в raw формат с 30 Hz или < 9 Hz) 

Макс. приближение - 6.9° - Макс. широко 58.2°, фокус 33.0 mm – 3.3 mm

1 920 x 1 080 pix (Full HD), 1/3” сензор, автоматичен баланс, широк динамичен 
обхват, компенсация на осветеността, експозиция и гама

Вътрешен високоскоростен SSD 128GB или 256GB за запис 
Външен слот за Micro SD карта и USB 2.0 за USB карта за запис 

https://www.workswell-thermal-camera.com/field-of-view-calculator/
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S.BUS
CAN bus за DJI M600 и A3 контролери
MavLink
CANbus & UART
Връзка с външен GPS & външен тригер

Видео предаване и управление на камерата, включен API  

Micro USB 2.0 port USB 2.0 за външен носител 

USB 2.0 порт

S.BUS протокол
Mavlink протокол
CANbus & UART протокол
CAN bus управление в реално време на DJI M600 и GPS гео-рефериране
RJ-45 (видео предаване и управление на камерата)

GPS георефериране (изображения и видео)

GPS георефериране MavLink или външен GPS; DJI A3 контролер съвместим с CAN bus 

Интерфейси и дистанционно управление в реално време

10-pin дигитален порт

Ethernet (RJ-45) порт 

За връзка с калвиатура за управление на функциите

Дистанционно управление WIRIS OS за управление на функциите в реално време

Опции за дистанционно 
управление

Функции на камерата

Функции за измерване: Измерване в конкретна точка и на средна стойност 
Настройка за температурен диапазон: автоматичен или ръчен
Аларми: над, под, между, над и под определена температура 
Различни режими: Цял екран, само IR, само RGB, Picture-in-Picture  
Периодично заснемане: От 1s, IR и RGB изображения едновременно 
Единици: Целзий, Фаренхайт, Келвин
NUC корекция: автоматична, ръчна, при включване от оператора

Micro HDMI видео изход 1 280 x 720 pix (720p), съотношение 16:9, Micro HDMI видео изход 

Софтуер и SDK 

Настолен софтуер Софтуер за постобработка съвместим с Windows

SDK Windows и iOS с примерно приложение, Linux 

Захранване, тегло и размери

Захранващо напрежение 9 – 36 VDC, коаксиал 2 x 6.4 mm, корпус - GND 

Потребляема мощност (ср.) 12 W 

Тегло < 430 гр 

Размери (Д x Ш x В) 83 mm x 85 mm x 68 mm 

Монтаж 2 x 1/4-20 UNC (един отгоре и един отдолу) 

Корпус Алуминиева сплав

Външна среда 

Температура на околната среда от -10 °C до +50 °C

Темпрература на съхранение от -30 °C до +60 °C



Вносител за България 

Контакти
Mobile:   +359 878 47 87 64

+359 878 47 87 63

E-mail: office@aerovision.bg

                sales@aerovision.bg

Web:   www.aerovision.bg

За контакт

АЕРО ВИЖЪН ЕООД
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