-40 to +60°C

Технічні характеристики
MOBOTIX S16B DualFlex
Гнучка. Практично невидима камера з подвійним об'єктивом, що підлягає встановленню.
S16B від MOBOTIX - це атмосферостійка система, яка в першу чергу виділяється надзвичайно гнучкими
варіантами установки, які вона пропонує. Два модуля датчика підключені до прихованого корпусу камери за
допомогою кабелів довжиною до трьох метрів. Це дає можливість дискретно стежити за двома сусідніми
кімнатами лише однією камерою.

◼ Системна платформа Mx 6 2-го покоління, сумісність MxBus, H.264 та ONVIF
◼ Запис на внутрішню карту MicroSD (стандартна 4 ГБ)
◼ Різні варіанти установки та кріплення аксесуарів для сенсорних модулів
◼ Макс. довжина кожного кабелю модуля датчика: 3 м
◼ Мікрофон можна використовувати в сенсорному модулі
◼ Додаткові підключення мікрофона та гучномовців
◼ Вбудований детектор шоку
◼ Водонепроникний і надійний корпус камери (IP66, IK06)
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Технічні характеристики: S16B DualFlex
Варіанти камери

S16B DualFlex

Гнучка та модульна система: Модуль камери S16B (корпус) Mx-S16B може бути обладнаний одним або двома сенсорними модулями без вибору (день / модуль камери S16B (корпус)
Flexibleможе
andбути
modular
system:
Mx-S16B
оснащений
одним або двома датчиками на вибір (день / ніч / тепловий) Кабелі датчиків MOBOTIX доступні довжиною від 0,5 до 3 м (1,6 до 9,8 ночі / теплова).
Кабелі сенсорів MOBOTIX доступні довжиною від 0,5 до 3 м (1,6 до 9,8 футів) Додатково MOBOTIX оснащений трьома різними
комплектамиMOBOTIX
S16B (Mx-S16B-S1,
Mx-S16Bft.). Additionally
oﬀersMx-S16B-S2,
three diﬀerent
S3) з одним або двома сенсорними модулями півсфери та 2 м (6,6 комплекту S16B комплекту ( Mx-S16B-S1, Mx-S16B-S2, Mx-S16B-S3) з одним або двома напівсферичними
ft) long sensorсенсорними
cables.
модулями та 2 м (6,6 футів) датчиками.

S16B Корпус

Mx-S16B

S16B Комплект 1 (корпус + 1x Mx-O-SMA-S-6D016 + аксесуари)

Mx-S16B-S1

S16B Комплект Se 2 (корпус + 2x Mx-O-SMA-S-6D016 + аксесуари)

Mx-S16B-S2

S16B Комплект 3 (корпус + 1x Mx-O-SMA-S-6D016 + 1x Mx-O-SMAS-6N016 + аксесуари)

Mx-S16B-S3

Обладнання
Світлочутливість у люкс при 1/60 с та 1/1 с
Теплові сенсорні модулі
Діапазон вимірювання температури для модулів теплового сенсора

S16B DualFlex
Денний датчик (Колір): 0,1 / 0,005 люкс
Нічний датчик (Ч / В): 0,02 / 0,001 люкс
Тип NETD 50 мК, <79 мК, діапазон ІЧ від 7,5 до 13,5 мкм
Висока чутливість: від -40 до 160 ° C / -40 t0 320 ° F
Низька чутливість: від -40 до 550 ° C / -40 до 1022 ° F

Оптичний датчик зображення (кольоровий або Ч / б датчик)

1/1.8“ CMOS, 6MP (3072 x 2048), прогресивне сканування

Мікропроцесор

i.MX 6 двояд. вкл. GPU (1 ГБ опер.пам’яті, 512 Мб флеш)

H.264 Hardware Codec
Модуль камери класу захисту S16B (корпус)
Клас захисту S16B з сенсорними модулями 6MP
Передбачуване використання
Температура навколишнього середовища (діапазон, включаючи сховище)
Внутрішній відеореєстратор, колишні роботи
Мікрофон

Технічні дані для зовнішнього мікрофона
Доповідач
Технічні дані для зовнішнього динаміка
Широкосмуговий HD-аудіо 16bit / 16kHz (кодек Opus)
Пасивний інфрачервоний датчик (PIR)

Так, обмеження пропускної здатності доступне;
вихідний формат зображення до QXGA
IP66 та IK06
IP66 з усіма модулями в т.ч. Тепловий;
IK04 з B036 до B237; IK07 з B016;
BlockFlexMount: IP30 / немає IK класу
Не застосовується в небезпечних зонах (Ex-зона)
Від -40 до 60 ° C / -40 до 140 ° F (холодне завантаження
від -30 ° C / -22 ° F)
BlockFlexMount: від 0 до 50 ° C / 32 до 122 ° F
4 GB (microSD)
Частина сенсорного модуля/BlockFlexMount (не частина
сенсорних модулів із CS-Mount або B500 супер теле лінза)
або з аксесуаром (наприклад, ExtIO або AudioMount)
2,0 V, 2,2 kOhm, чутливість –35 ± 4 dB,
e. g., капсула мікрофона Panasonic WM61
За допомогою аксесуара (наприклад, SpeakerMount)
Макс. потужність 400 мВт при 8 Ом імпедансу,
е. наприклад, динамік Visaton K36WP або K50WP
Так (прямі та звукові повідомлення)
Ні

Датчики температури / детектор удару (виявлення тамперів)

Так/Так

Споживання електроенергії (як правило, при 20 ° C / 68 ° F)

7.5 Вт
1,5 Вт на модуль теплового сенсора, можливий 2,5 Вт за
короткий термін; може використовуватися лише разом з
корпусом S16B
Клас 2 або 3 (змінна), заводські установки: 3 клас; S16B з
тепловим датчиком завжди вимагає класу 3

Споживання електроенергії з одним / двома модулями
теплового датчика (як правило, при 20 ° C / 68 ° F)
Клас PoE (IEEE 802.3af)
Інтерфейси Ethernet 100BaseT / MxBus / USB
Інтерфейси зовнішнього мікрофона / динаміка
Інтерфейс RS232
Варіанти кріплення
Розміри Mx-S16B (висота х ширина х глибина)
Вага Mx-S16B
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Так (MxRJ45 та LSA + рейка) / Так / Так
Так/Так
З аксесуаром (MX-232-IO-Box)
Стіна, стеля, прихована установка; доступний
широкий вибір аксесуарів для кріплення
130 x 115 x 33 мм
430 г

Технічні характеристики: S16B DualFlex
Обладнання
Housing Mx-S16B
Теплові сенсорні модулі корпусу l (не PTMount)

S16B DualFlex
PBT-30GF, колір: білий
Корпус модуля: чорний анодований алюміній
Пластина тиску: нержавіюча сталь V2A
Об'єктив і захисна скляна лінза: германій

Детальна технічна документація

Гвинти, дюбелі, ален-гайковий ключ, модульний ключ,
кабельний ремінь, патч-кабель Ethernet 0,5 м, швидка
установка
www.mobotix.com > Підтримка> Центр завантажень

Інтернет-версія цього документа

www.mobotix.com > Підтримка> Центр завантажень

Стандартний аксесуар Mx-S16B

MTBF

Сертифікати

Протоколи

Гарантія виробника (з травня 2018 року)
Формати зображень, частота кадрів, зберігання зображень
Доступні відео кодеки
Формати зображень

> 80,000 год
EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006
EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005
EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-4:2007+A1:2011
AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010
CFR47 FCC part15B
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP,
SNMP, SMTP, DHCP (клієнт і сервер), NTP (клієнт і
сервер), SIP (клієнт і сервер) G.711 (PCMA і PCMU) і
G.722
3 years
S16B DualFlex
MxPEG/MJPEG/H.264
Вільно налаштований формат 4: 3, 8: 3, 16: 9 або
індивідуальний формат (Обрізання зображень),
наприклад 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA),
1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA)

Багатопотокове передавання

Так

Багатоадресова передача через RTSP
Макс. оптичні сенсорні модулі формату зображення (подвійне зображення з
обох датчиків)

Так
2x 6MP (6144 x 2048)

336 x 252 (піксельний крок 17 мкм), масштабований
Макс. модуль термодатчика формату зображення
до 3072 x 2048
9 кадрів в секунду (кадрів в секунду)
Макс. тепловий датчик частоти кадрів або модуль теплового + оптичного датчика

Макс. модуль оптичного датчика частоти кадрів (кадрів в секунду,
використовується тільки одноядерний)

Кількість зображень з 4 ГБ microSD (внутрішній відеореєстратор)
Загальні функції
Вимірювання температури 2х2 пікселя в центрі зображення (Теплова пляма)
Вимірювання температури ТР у всій області зображення
Спусковий механізм події для температури вище або нижче
межі від -40 до 550 ° C / -40 до 1022 ° F
Цифрове збільшення та панорама
Сумісність ONVIF

MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA,
15@5MP, 12@6MP, 6@2x 6MP
MJPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP,
4@6MP, 2@2x 6MP
H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA
CIF: 250,000, VGA: 125,000, HD: 40,000, QXGA: 20,000,
6MP: 10,000
S16B DualFlex
Тільки з модулем теплового датчика (в т.ч. TR)
Тільки з модулем термодатчика TR
Тільки з модулем теплового датчика (в т.ч. TR)
Так
Так (профіль S, підтримка аудіо з прошивкою
камери V5.2.x і вище)

Інтеграція протоколу Genetec

Так

Програмовані зони впливу

Так

апис знімка (зображення до / після сигналу тривоги)

Так

Постійний запис із аудіо

Так

Запис події з аудіо

Так
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Технічні характеристики: S16B DualFlex
Загальні функції

S16B DualFlex

Контроль часу та подій / гнучка логіка подій

Так

Тижневі графіки записів та дій

Так

Передача відео та зображень подій через FTP та електронну пошту

Так

Відтворення та QuadView через веб-браузер

Так

Двонаправлений звук у браузері

Так

Анімовані логотипи на зображенні

Так

Функціональність Master / Slave

Так

Планування конфіденційності зони

Так

Індивідуальні голосові повідомлення

Так

VoIP-телефонія (аудіо / відео, оповіщення)

Так

Віддалене сповіщення про тривогу (мережеве повідомлення)

Так

Інтерфейс програмування (HTTP-API)

Так

Управління відеореєстратором / зберіганням

Безпека камери та даних
MxMessageSystem: Надсилання та отримання MxMessages

Відеоаналіз

Всередині камери через microSD-карту, зовні через USBпристрій та NAS, різні потоки для живого зображення та
запису, MxFFS з функцією архіву, попередня сигналізація
зображень після тривоги, моніторинг запису із
повідомленням про помилки
Керування користувачами та групами, з'єднання SSL,
контроль доступу на основі IP, IEEE802.1x, виявлення
вторгнень, цифровий підпис зображення
Так

S16B DualFlex

Відеодетектор руху

Так

MxActivitySensor

Так

Video Management Software

S16B DualFlex

MxManagementCenter

Так

Мобільний додаток MOBOTIX

Так
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Технічні характеристики: S16B DualFlex

Огляд: Доступні сенсорні модулі для S16:

Модулі датчиків і день BlockFlexMounts, датчик зображення 6MP (колір 3072 x 2048), IP66 (сенсорні модулі) та сенсорні модулі IP30 (BlockFlexMounts)
та день BlockFlexMounts, датчик зображення 6MP (колір 3072 x 2048), IP66 (сенсорні модулі) та IP30 ( BlockFlexMounts)
Модуль датчика День з лінзою Fisheye B016 (180 ° x 180 °), білий
Mx-O-SMA-S-6D016
Модуль датчика День з лінзою Fisheye B016 (180 ° x 180 °), чорний
Mx-O-SMA-S-6D016-b
День BlockFlexMount з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °)
Mx-O-SMA-B-6D016
Модуль датчика День із ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), білий
Модуль датчика День із ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), чорний
День BlockFlexMount з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °)

Mx-O-SMA-S-6D036
Mx-O-SMA-S-6D036-b
Mx-O-SMA-B-6D036

Модуль датчика День із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), білий
Модуль датчика День із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), чорний
День BlockFlexMount із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °)

Mx-O-SMA-S-6D041
Mx-O-SMA-S-6D041-b
Mx-O-SMA-B-6D041

Модуль датчика День із широкою лінзою B061 (60 ° х 45 °), білий
Модуль датчика День із широким об'єктивом B061 (60 ° х 45 °), чорний
День BlockFlexMount із широким об'єктивом B061 (60 ° х 45 °)

Mx-O-SMA-S-6D061
Mx-O-SMA-S-6D061-b
Mx-O-SMA-B-6D061

Модуль датчика День зі стандартною лінзою B079 (45 ° x 34 °), білий
Модуль датчика День зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), чорний
День BlockFlexMount зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °)

Mx-O-SMA-S-6D079
Mx-O-SMA-S-6D079-b
Mx-O-SMA-B-6D079

Модуль датчика День із телеоб'єктивом B119 (31 ° х 23 °), білий
Модуль датчика День з телеоб'єктивом B119 (31 ° х 23 °), чорний
День BlockFlexMount з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °)

Mx-O-SMA-S-6D119
Mx-O-SMA-S-6D119-b
Mx-O-SMA-B-6D119

Модуль датчика День з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), білий
Модуль датчика День із віддаленим телеоб'єктивом B237 (15 ° х 11 °), чорний
День BlockFlexMount з віддаленим телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °)

Mx-O-SMA-S-6D237
Mx-O-SMA-S-6D237-b
Mx-O-SMA-B-6D237

Модуль датчика День із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), білий
Модуль датчика День із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), чорний
День BlockFlexMount із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °)

Mx-O-SMA-S-6D500
Mx-O-SMA-S-6D500-b
Mx-O-SMA-B-6D500

День модуля датчика з CS-кріпленням (без об'єктива), білий
День модуля датчика з CS-кріпленням (без об'єктива), чорний
BlockFlexMount Day з CS-Mount (без об'єктива)

Mx-O-SMA-S-6DCS
Mx-O-SMA-S-6DCS-b
Mx-O-SMA-B-6DCS

День модуля датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, білий
Mx-O-SMA-S-6DCSV
День модуля датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, чорний
Mx-O-SMA-S-6DCSV-b
День BlockFlexMount з CSVario-Objektiv B045-100-CS
Nur Selbstmontage
Модулі датчиків і BlockFlexMounts Night, сенсор зображення 6MP (B / W 3072 x 2048), сенсорні модулі IP66 (модулі датчиків) та сенсорні модулі IP30
(BlockFlexMounts) і BlockFlexMounts Night, 6-мегапіксельний датчик зображення (B / W 3072 x 2048), IP66 (модулі датчиків ) та IP30 (BlockFlexMounts)
Модуль датчика Ніч з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), білий
Mx-O-SMA-S-6N016
Модуль датчика Ніч з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), чорний
Mx-O-SMA-S-6N016-b
BlockFlexMount Night з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °)
Mx-O-SMA-B-6N016
Нічний модуль датчика з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), білий
Модуль датчика Ніч із ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), чорний
BlockFlexMount Night з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °)
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Mx-O-SMA-S-6N036
Mx-O-SMA-S-6N036-b
Mx-O-SMA-B-6N036

Технічні характеристики: S16B DualFlex
Модулі датчиків і BlockFlexMounts Night, сенсор зображення 6MP (B / W 3072 x 2048), сенсорні модулі IP66 (модулі датчиків) та сенсорні модулі IP30
(BlockFlexMounts) і BlockFlexMounts Night, 6-мегапіксельний датчик зображення (B / W 3072 x 2048), IP66 (модулі датчиків ) та IP30 (BlockFlexMounts)
Модуль датчика Ніч із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), білий
Mx-O-SMA-S-6N041
Модуль датчика Ніч із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), чорний
Mx-O-SMA-S-6N041-b
BlockFlexMount Night із супер широким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °)
Mx-O-SMA-B-6N041
Модуль датчика Ніч із широким об'єктивом B061 (60 ° х 45 °), білий
Модуль датчика Ніч із широким об'єктивом B061 (60 ° х 45 °), чорний
BlockFlexMount Night з широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °)

Mx-O-SMA-S-6N061
Mx-O-SMA-S-6N061-b
Mx-O-SMA-B-6N061

Модуль датчика Ніч зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), білий
Модуль датчика Ніч зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), чорний
BlockFlexMount Night зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °)

Mx-O-SMA-S-6N079
Mx-O-SMA-S-6N079-b
Mx-O-SMA-B-6N079

Модуль датчика Ніч із телеоб'єктивом B119 (31 ° х 23 °), білий
Модуль датчика Ніч з телеоб’єктивом B119 (31 ° х 23 °), чорний
BlockFlexMount Night з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °)

Mx-O-SMA-S-6N119
Mx-O-SMA-S-6N119-b
Mx-O-SMA-B-6N119

Модуль датчика Ніч з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), білий
Модуль датчика Ніч з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), чорний
BlockFlexMount Night з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °)

Mx-O-SMA-S-6N237
Mx-O-SMA-S-6N237-b
Mx-O-SMA-B-6N237

Модуль датчика Ніч із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), білий
Модуль датчика Ніч із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), чорний
BlockFlexMount Night з Super-Tele об'єктивом B500 (8 ° x 6 °)

Mx-O-SMA-S-6N500
Mx-O-SMA-S-6N500-b
Mx-O-SMA-B-6N500

Модуль датчика Ніч з CS-кріпленням (без об'єктива), білий
Модуль датчика Ніч з CS-кріпленням (без об'єктива), чорний
BlockFlexMount Night з CS-кріпленням (без об'єктива)

Mx-O-SMA-S-6NCS
Mx-O-SMA-S-6NCS-b
Mx-O-SMA-B-6NCS

Нічний модуль датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, білий
Нічний модуль датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, чорний
BlockFlexMount Night з CSVario-Objektiv B045-100-CS

Mx-O-SMA-S-6NCSV
Mx-O-SMA-S-6NCSV-b
Nur Selbstmontage

Модулі датчиків і BlockFlexMounts Nigth з фільтром Longpass (LPF), датчиком зображення 6MP (B7W:
3072
2048), modules)
IP66 (сенсорні
модулі)
та IP30 (BlockFlexMounts)
IP66 x(sensor
and IP30
(BlockFlexMounts)
Модуль датчика Night + LPF з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), білий
Модуль датчика Night + LPF з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), чорний
BlockFlexMount Night + LPF з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °)

Mx-O-SMA-S-6L016
Mx-O-SMA-S-6L016-b
Nicht verfügbar

Модуль датчика Night + LPF з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), білий
Mx-O-SMA-S-6L036
Модуль датчика Night + LPF з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), чорний Mx-O-SMA-S-6L036-b
BlockFlexMount Night + LPF з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °)
Mx-O-SMA-B-6L036
Модуль датчика Ніч + LPF з супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), білий
Mx-O-SMA-S-6L041
Модуль датчика Ніч + LPF з супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), чорний Mx-O-SMA-S-6L041-b
BlockFlexMount Night + LPF із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °)
Mx-O-SMA-B-6L041
Модуль датчика Ніч + LPF із широким об'єктивом B061 (60 ° х 45 °), білий
Модуль датчика Ніч + LPF з широким об'єктивом B061 (60 ° х 45 °), чорний
BlockFlexMount Night + LPF з широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °)

Mx-O-SMA-S-6L061
Mx-O-SMA-S-6L061-b
Mx-O-SMA-B-6L061

Модуль датчика Night + LPF зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), білий Mx-O-SMA-S-6L079
Модуль датчика Night + LPF зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), чорний Mx-O-SMA-S-6L079-b
BlockFlexMount Night + LPF зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °)
Mx-O-SMA-B-6L079
Модуль датчика Ніч + LPF з телеоб'єктивом B119 (31 ° х 23 °), білий
Модуль датчика Ніч + LPF з телеоб'єктивом B119 (31 ° х 23 °), чорний
BlockFlexMount Night + LPF з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °)

Mx-O-SMA-S-6L119
Mx-O-SMA-S-6L119-b
Mx-O-SMA-B-6L119

Модуль датчика Night + LPF з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), білий Mx-O-SMA-S-6L237
Модуль датчика Night + LPF з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), чорний Mx-O-SMA-S-6L237-b
BlockFlexMount Night + LPF з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °)
Mx-O-SMA-B-6L237
Модуль датчика Ніч + LPF з об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), білий
Модуль датчика Ніч + LPF з об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), чорний
BlockFlexMount Night + LPF з Super-Tele об'єктивом B500 (8 ° x 6 °)

Mx-O-SMA-S-6L500
Mx-O-SMA-S-6L500-b
Mx-O-SMA-B-6L500

Модуль датчика Ніч + LPF з CS-кріпленням (без об'єктива), білий
Модуль датчика Ніч + LPF з CS-кріпленням (без об'єктива), чорний
BlockFlexMount Night + LPF з CS-кріпленням (без об'єктива)

Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Mx-O-SMA-B-6LCS

МодуліModules
датчиківThermal,
Теплові,NETD
NETD5050mK,
мК,measuring
діапазон вимірювань
550
° C, IP66 (усі)
Sensor
range -40 to від
550-40
°C, до
IP66
(all)
Модуль теплового сенсора з металевим корпусом, об'єктив T079 (45 ° x 32 °)

Mx-O-SMA-TS-T079

Модуль теплового сенсора з металевим корпусом, об'єктив T119 (25 ° x 19 °)

Mx-O-SMA-TS-T119
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МодуліModules
датчиківThermal,
Теплові,NETD
NETD5050mK,
мК,measuring
діапазон вимірювань
550
° C, IP66 (усі)
Sensor
range -40 to від
550-40
°C, до
IP66
(all)
Модуль теплового сенсора з металевим корпусом, об'єктив T237 (17В ° х 13В °)

Mx-O-SMA-TS-T237

PTMount Thermal, об'єктив T079 (45В ° x 32В °), білий

Mx-O-SMA-TP-T079

PTMount Thermal, об'єктив T119 (25В ° х 19В °), білий

Mx-O-SMA-TP-T119

PTMount Thermal, об'єктив T237 (17 ° x 13 °), білий

Mx-O-SMA-TP-T237

PTMount Thermal, об'єктив T079 (45В ° x 32В °), чорний

Mx-O-SMA-TP-T079-b

PTMount Thermal, об'єктив T119 (25В ° х 19В °), чорний

Mx-O-SMA-TP-T119-b

PTMount Thermal, об'єктив T237 (17 ° x 13 °), чорний
Mx-O-SMA-TP-T237-b
Модулі датчиків Теплові з термічною радіометрією (TR), NETD 50 мК, вимірювальний діапазон від -40 до 550 ° C, IP66 (усі) Модулі датчиків Теплові з
термічною радіометрією (TR), NETD 50 мК, діапазон вимірювань від -40 до 550 ° C, IP66 (усі)
Модуль термодатчика TR з металевим корпусом, об'єктив R079 (45 ° x 32 °)
Mx-O-SMA-TS-R079
Модуль термодатчика TR з металевим корпусом, об'єктив R119 (25 ° x 19 °)

Mx-O-SMA-TS-R119

Модуль термодатчика TR з металевим корпусом, об'єктив R237 (17 ° x 13 °)

Mx-O-SMA-TS-R237

PTMount Thermal TR, об'єктив R079 (45 ° x 32 °), білий

Mx-O-SMA-TP-R079

PTMount Thermal TR, об'єктив R119 (25 ° x 19 °), білий

Mx-O-SMA-TP-R119

PTMount Thermal TR, об'єктив R237 (17 ° x 13 °), білий

Mx-O-SMA-TP-R237

PTMount Thermal TR, об'єктив R079 (45 ° x 32 °), чорний

Mx-O-SMA-TP-R079-b

PTMount Thermal TR, об'єктив R119 (25 ° x 19 °), чорний

Mx-O-SMA-TP-R119-b

PTMount Thermal TR, об'єктив R237 (17 ° x 13 °), чорний

Mx-O-SMA-TP-R237-b
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Стандартна доставка Mx-S16B

S16 з 2 PTMount Thermal
Увага - застосовуються спеціальні правила експорту для теплових камер!
Камери з термографічними датчиками зображень ("термографічні камери") підпадають під дію спеціальних норм
експорту США та ITAR (Міжнародний трафік в галузі озброєнь):
Відповідно до діючих на сьогодні експортних норм з США та ITAR, камери з термографічними датчиками зображення або
їх складові частини не можна експортувати в країни, на які було поставлено ембарго США. Відповідна заборона доставки
поширюється також на всіх осіб та установ, включених до «Списку заперечених осіб» (див. Www.bis.doc.gov у розділі
«Керівництво з політики> Списки зацікавлених сторін»). Ці камери та встановлені термографічні датчики зображення не
повинні використовуватися для проектування, розробки або виробництва ядерної, біологічної чи хімічної зброї або
встановлювати в цих системах.
Посилання на заяву про термічного кінцевого користувача на веб-сайті MOBOTIX
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Розмір у мм
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