
1. Zapis obrazu i zapis wideo 
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THE NEW RANGE OF M i-TIC 
THERMAL IMAGERS FROM ARGUS®
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Najbardziej zaawansowana kamera termowizyjna
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THE STORM



ZGODNOŚC Z NORMAMI

Bezpieczeństwo IEC 60950-1 i odpowiadające standardy państwowe 
(Tamb +80°C max)                                       

Emisja RFI/EMC  

RFI/EMC

BS EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, 
BS EN 50498:2010, ICES-003(2012), 
FCC CFR-47 Subpart B, AUS/NZ 4251.1

Odporność BS EN 61000-6-2:2005, BS EN 50498:2010

Wibracje/uderzenie BS EN 60721-3-2 Class 2M3

RoHS Wszystkie elementy systemu są zgodne
z Dyrektywą EU 2011/65/EC

DANE MECHANICZNE

Wymiary kamery 

(H x W x D)

216 mm x 110 mm x 
85 mm 

Waga kamery 665 g 
bez baterii 
830 g 
z baterią standardową
920 g baterią o zwiększonej pojemności

Wymiary baterii 

(H x W x D) 

87 mm x 76 mm x 28 mm (standardowa)
87 mm x 76 mm x 35 mm (o zwiększonej pojemności)

Waga baterii 165 g (standardowa)
255 g (o zwiększonej pojemności)

Wymiary ładowarki 

(H x W x D)

167 mm x 112 mm x 120 mm

Waga ładowarki 550 g

Obudowa kamery Radel® R-5100 i Santoprene®

Wyświetlacz LCD Ultrason® E 2010 HC

Amortyzator LCD Santoprene®

Ochrona wyświetlacza Radel® R-5100 i Santoprene®

Obiektyw Germaniu (grubość 2 mm) ze wzmacniającą powłoką

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pobór mocy <3 W standardowo

Czas uruchomienia Standardowo 5 sekund

Rodzaj akumulatora Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy

Pojemność

akumulatora

1100 mAh, 6,6 V (bateria standardowa); 
2500 mAh, 6,6 V (bateria o zwiększonej pojemności)

Czas pracy

akumulatora

Powyżej 2 godziny w temperaturze otoczenia 22°C
(bateria standardowa)

 

Powyżej 5 godziny w temperaturze otoczenia 22°C
(bateria o zwiększonej pojemności)

Czas ładowania

akumulatora 

Mniej niż 2 godziny
(bateria standardowa)

 

Mniej niż 4-5 godzin
(bateria o zwiększonej pojemności)

Ilość cykli ładowania

akumulatora

Ponad 1000 cykli 

Temp. akumulatora

podczas ładowania

5°C do 40°C

Napięcie na wejściu

ładowarki

11–30 V DC (12 V i 24 V dla samochodów)

Temperatura 

ładowania

0°C do 40°C

Producent, e2v technologies dba o zapewnienie dokładności zawartych powyżej informacji ale nie ponosi odpowiedzialności 
za niewłaściwe zastosowanie jak również zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia. 
e2v technologies nie ponosi odpowiedzialności jeśli wykraczają one poza zakres standardowy zakres warunków sprzedaży 
z uwzględnieniem naruszenie patentów osób trzecich wynikających z zastosowania innych urządzeń zgodnie z informacjami 
zawartymi w niniejszym dokumencie. 

DANE TECHNICZNE SPECYFIKACJA KAMERY

DANE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Warunki termiczne Kamera przystosowana jest do pracy
w niżej podanych warunkach: 

Praca ciągła w zakresie: od –20°C do +85°C
 1
 

Szczelność IP 67 wytrzymuje zanurzenie w wodzie

Wytrzymałość Wytrzymuje upadek na beton z wysokości 
2 metrów

Przechowywanie Aby zapewnić maksymalną sprawność operacyjną
kamery należy ją przechowywać w temperaturze
od -20°C do +40°C

PARAMETRY OPTYCZNE

Czujnik

Zakres dynamiczny –40°C do 1100°C 
(–40°F do 2000°F)

Bezpośredni pomiar 

temperatury

–40°C do 1100°C 
(–40°F do 2000°F)

Rodzaj czujnika Niechłodzony czujnik bolometryczny

Materiał czujnika Silikon amorficzny (ASi)

Rozdzielczość 384 x 288 px

Rozmiar piksela 25 μ

Spectrum 7,5–14 μm

MDTM 70 mK (0,07°C) typical 
(najmniejsza, mierzalna różnica temperatura)

NETD 

(czułość czujnika)

<50 mK (<0,05°C)

Odświeżanie 60 Hz

Obiektyw

Zastosowany materiał Germanium Composite

Ogniskowa 1 m do nieskończoności, 
optymalna przy 4 metrach 

Przesłona f/1,0

Pole widzenia 50° poziomo, 37,5° pionowo

Wyświetlacz

Rozmiar 90 mm (3,5 inches)

Rodzaj Wysokiej jakości, przemysłowa, aktywna matryca TFT LCD

Rozdzielczość QVGA 320 x 240 (każdy piksel w formacie RGB, 
całkowita ilość pikseli 230, 400)

Wejście wideo Zsynchronizowany z czujnikiem bezpośredni 
napęd cyfrowy 

Kod Rozdzielczość

Ilość

przycisków Częstotliwość

MI-320-3-EDGE 320x240 3 30 Hz

KODY DO ZAMÓWIENIA

GWARANCJA 

24 miesiące standardowej gwarancji. 
(Z wyłączeniem akumulatora, który objęty jest 12 miesięczną gwarancją).

W momencie zakupu gwarancja może być przedłużona o dodatkowe 3 lata.

50°C przez 15 minut 
260°C przez 7 minut

Biuro i serwis:
ul. Pabianicka 119/131

93-490 Łódź
tel. + 48 609 407 470

tel./fax + 48 42 280 92 08
e-mail: biuro@asf.net.pl

www.asf.net.pl
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