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FD-310
גלאי להבה ארוך טווח ,רב-כיווני
לשטחים פתוחים

מ .פינק מערכות

FD-310
> גילוי להבה בשטחים פתוחים
• ממשק רשת סטנדרטי
• בסיס ממונע ניתן להטייה מעלה/מטה
ולצדדים
• עמיד בתנאי מזג אויר IP66/67
• טווח גילוי של עד  6ק"מ
• מספר בלתי מוגבל של "נקודות חמות"
• זמן סריקה גמיש וניתן לתכנות
• שליטה ידנית בכיוון הגלאי בעזרת תוכנה
• התממשקות עם מרכז בקרה
• דיווח קואורדינטת האיזור בו התגלתה
דליקה
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 :::גילוי להבה אוטומטי
 FD-310הוא המענה האמין והמהיר ביותר לאתגרי
בטיחות האש העומדים בפני אחראי הבטיחות .ברגע
שמתגלה אש ,המערכת מאפשרת מספר בלתי מוגבל של
מנגנוני התראה על ידי התממשקות עם מערכות
השליטה וההתראה הקיימות באתר.
 FD-310מאפשר קביעת 'נקודות חמות' אותן המערכת
תסרוק על פי תזמון קבוע או לפי דרישה ובעזרת
אלגוריתמים מתקדמים תמצמצם את מספר התראות
השווא למינימום.

:::בכל מצב ולכל מטרה
 FD-310בנוי לעבוד  .24/7מורכב בתוך מארז קשיח
מאושר  IP66/67המסתובב  360°רוחבית ובין  -20°ל
 45°מעלות אנכית.
ניתן לשלב את גלאי הלהבה עם המערכת לניתוח וידאו
 VP-510של מ .פינק .השילוב יוצר מערכת אחת
הומוגנית המספקת מגוון רחב של פתרונות בטיחותיים -
איתור חדירה לאתר ,איתור חפצים חשודים ,איתור
גניבת חפצים ,מעקב תנועה ,זיהוי אובייקטים על פי
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:::טווח גילוי אפקטיבי
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:::אפליקציית השליטה
שליטה על הפוקוס

בורר וידאו

עבור לנקודה החמה
הבאה

שליטה ידנית

יומן התראות גילוי

התראה

דרגת חירום

 פינק מערכות.מ
Mechanical

Application

IP66
Aluminum & ABS Body
Belt Transmission
Absolute Positioning
Cont. Rotation
+45 to -20 Degrees Vertical Tilt
Rotation Speed 20 Deg/Sec
Preset Accuracy 0.02 Deg
Power In Cable (24VAC)
Ethernet RJ-45 CAT-5 Cable

Manual Pan/Tilt Control
Automatic Scan-Path Mode
Manual Focus Control
Scanning Path Assignment
Communication Status Indicators
Camera Position Status (X,Y,Z)
Fire Detection Alerts (Visual & Audio)
Fire Risk Indicators
Real-Time Video View
Fire Detection On/Off Control

Electrical
Input Voltage 24VAC, 150W

Communication
ETHERNET (HTTP/RTSP/TCP-IP/UDP/SerialOverIP)
PELCO-D – RS-232/485
Digital Input / Output
Analog Video Out

Optical
Athermal 25mm / 35mm / 60mm / DFOV 45|135mm

Fire Alarm
Visual - Burnt In Video | Audio | Dry Contact | TCP Message
Ethernet

Control Center
Optional through M-Fink’s remote viewer application
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