
AUTOMATICKÁ 
TERMOKAMERA

Alarm 
Blesk + hlasový alarm

Senzor infračerveného poľa

Zabudovaný WIFI hotspot
Spojenie s mobilnou aplikáciou alebo PC
Zobrazenie videa a teploty v reálnom čase

Vzdialené pripojenie

Zabudovaná TF 
pamäťová karta

Napájací kábel
Plug and play

LED digitálny displej
Zobrazenie teploty v reálnom čase

HD kamera

Špecifikácie

Meracia vzdialenosť           1 meter
Presnosť merania                33 °C - 37 °C : chyba ± 0,4 °C
              pod 33 °C, nad 37 °C : chyba ± 0,6 °C
Kalibrácia                              počítačový so�vér, black body (kalibrátor)
Zobrazenie teploty              1. Zobrazenie teploty - jedna číslica za desa�nnou čiarkou,
                                                    spolu sa zobrazia tri číslice, napr. 37,4 °C.

                                       2. Najvyššia teplota je zobrazená priamo vo video so�véri.

                                       3. „L“ sa zobrazí, ak je meraná teplota nižšia ako 28 °C, „H“ sa

                                           zobrazí, ak je meraná teplota vyššia ako 42 °C.
Zobrazenie pracovného     Kalibračný režim: LED stále svie�
režimu                                   Štandardný režim: LED opakovane svie� na 1 s,vypína sa na 1 s ...
                                                Rýchly režim: LED opakovane svie� na 0,5 s, vypína sa na 0,5 s ...
Presnosť zobrazenia           0.1 °C
Alarm teploty                      ak teplota presiahne 37,4 °C
Kalibračná teplota              36,5 °C
Rozsah zobrazenia              od 28 °C do 42 °C
Teplota okolia                      od 16°C do 32°C (použi�e v interiéri)
Doba odozvy merania        do 2 sekúnd (štandardný režim), 1 sekunda (rýchly režim)
Rozsah napä�a                DC10V-15V, DC12V/2A adaptér zahrnutý v balení
a zobrazenie na displeji     menej ako 10 V LED ukazuje DCL, viac ako 15 V ukazuje DCH
Spotreba energie                < 24 W
Alarm                                     zvuk a blesk, voliteľný alarm do poplachového centra
Pracovná teplota                 od -10 °C do 55 °C
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Obsah balenia

KV-ATC

Názov položky Množstvo

1. Automa�cká
    termokamera   1

2. Sta�v 1

3. Adaptér 1

4. 32GB TF pamäťová 
    karta (v zariadení)

1

5. Manuál 1

6. Cer�fikát 1
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