
FLIR AX8
Kamera termowizyjna do pracy ciągłej i monitorowania 
bezpieczeństwa

FLIR AX8 to czujnik ciepła z możliwością obrazowania. Połączenie obrazu z 
aparatu termowizyjnego i fotograficznego w niezwykle małym i przystępnym 
cenowo rozwiązaniu. Kamera AX8 pozwala na ciągły monitoring temperatury 
oraz alarmowanie o jej przekroczeniu w krytycznych sytuacjach w 
instalacjach elektrycznych lub mechanicznych.

AX8 pomaga w unikania nieplanowanych przestojów lub wykrywaniu awarii. W 
odróżnieniu od przenośnych urządzeń termowizyjnych pozwala na ciągły 
monitoring aplikacji.

Kompaktowa i łatwa w instalacji kamera AX8 pozwala na ciągły monitoring 
szaf elektrycznych, serwerowni, podstacji energetycznych, magazynów, 
chłodni, itp.

Automatyczna analiza i alarmy
Dzięki wyjściu video AX8 pozwala nie tylko na przekaz obrazu na żywo ale 
również automatyczny pomiar temperatury z sygnalizacją przekroczonych 
progów alarmowych, a także analizy trendów.

Protokół przemysłowy
Flir AX8 jest wyposażony w protokół Ethernet/IP oraz Modbus TCP dzięki temu 
analiza i alarmy są w prosty sposób przekazywane do sterownika PLC. 
Wejścia/wyjścia cyfrowe są dostępne do odczytywania i ustawiania alarmów 
oraz pozwalają na sterownie zewnętrznymi urządzeniami. Funkcja maskowania 
obrazu pozwala na wybranie właściwej części obrazu do analizy.

Kompaktowa i łatwa w instalacji 
Łącząc kamerę termowizyjną z pasmem widzialnym w małej obudowie AX8 
posiada wymiary 54 x 25 x 95 mm, co czyni ją łatwą w instalacji szczególnie 
tam gdzie jest bardzo mało miejsca, a wymagana jest kontrola temperatury.

Opcje video
AX8 pozwala na przegląd obrazu w podczerwieni, w paśmie widzialnym a 
także posiada możliwość doświetlenia obrazu za pomocą wbudowanej diody 
LED. Funkcja MSX pozwala na wyostrzenie krawędzi obiektu, umożliwia 
również czytanie opisu etykiet.

Luźne połączenie

Ciągły monitoring silnika.
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Parametry techniczne FLIR AX8
Dane optyki
Rozdzielczość detektora IR 80 × 60 pikseli

Czułość termiczna/NETD < 0.10°C @ +30°C (+86°F) / 100 mK

Pole widzenia (FOV) 48° × 37°

Ogniskowanie Stałe

Dane detektora
Typ detektora Focal Plane Array (FPA), niechłodzony mikrobolometr

Zakres widma podczerwieni 7.5–13 μm

Aparat fotograficzny
Rozdzielczosć 640 × 480

Cyfrowa kamera, FOV Przystosowana do soczewki

Czułość Min 10 Lux bez lampy

Pomiar
Zakres temperatury –10°C do +150°C (14°F do 302°F)

Dokładność ±2°C (±3.6°F) or ±2% odczytu  (+10 
do +100C przy+10 to +35 amb)

Analiza pomiaru
Punkty pomiarowe 6

Obszar 6 pól z odczytem max./min./średnia
Automatyczna detekcja 
punktu ciepły/zimny Max/Min z obszaru z podaniem pozycji

Konfiguracja pomiaru Tak

Korekcja transmisji 
atmosfery

Automatyczna, oparta na określonej 
odległości, temp. powietrza i wilgotności

Korekcja transmisji 
optyki Automatyczna , oparta  o sygnał z czujników zew.

Korekcja emisyjności Regulowana 0.01 od 1.0

Korekcja pozornej 
temperatury odbitej

Automatyczna, oparta o wprowadzoną wartość 
temp. odbitej

Korekcja zewnętrznej 
optyki/okna

Automatyczna, oparta o wprowadzoną 
transmisję i temp. zewn. okna/optyki

Korekcja pomiaru Globalne parametry obiektu

Alarm

Funkcje alarmowe Automatyczne alarmy z dowolnie wybranej 
funkcji pomiarowej. Max 5 alarmów

Wyjście alarmu Cyfrowe wyjście, zapisz obraz, wyślij plik (ftp), 
email (SMTP), powiadomienie

Ustawienia
Paleta kolorów czarna, czarna odwrócona, żelazo, tęcza

Ustawienie Data/czas, Temperatura °C/°F

Przeglądarka www Tak

Zapis obrazu
Rodzaj pamięci wbudowana

Typy obrazów IR, widzialny, MSX

Format plików JPEG+FFF

Ethernet
Ethernet Kontrola, wynik i obraz
Ethernet, typ 100 Mbps

Ethernet, standard IEEE 802.3

Ethernet, typ złącza M12 8-pin X-coded

Ethernet, video Tak
Ethernet, zasilanie Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af klasa 0.

Ethernet, protokoły
Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, 
RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS), 

DHCP, MDNS (Bonjour)

Przesyłanie obrazu 
Format przesyłania obrazu Motion JPEG, MPEG, H.264

Rozdzielczość przesyłania 
obrazu 

 640 × 480

Rodzaje obrazów Termowizyjny, widzialny,  
MSX   

Automatyczne dostrajanie 
obrazu  

Ciągłe

Zasilanie systemu
Zasilanie zewn., praca 12/24VDC, 2 W ciągle/ 3.1 W absolutny max

Zasilanie zew., gniazdo M12 8-pin A-coded (dzielone z cyfrowym I/O)

Zakres napięcia 10.8–30VDC

Parametry środowiskowe
Temperatura pracy 0°C do +50°C (32°F do +122°F)

Temp. przechowywania –40°C do +70°C (–40°F do +158°F) 
IEC 68-2-1 oraz IEC 68-2-2

Wilgotnosć (praca i 
przechowywanie)

IEC 60068-2-30/24 h 95%   +25°C to +40°C 
(+77°F do +104°F)/ 2 cykle

EMC
EN 61000-6-2:2001 (Immunity) 
EN 61000-6-3:2001 (Emission) 

FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)

Obudowa IP67 (IEC 60529)

Szok 25 g (IEC 60068-2-29)

Wibracje 2 g (IEC 60068-2-6)

Dane fizyczne
Wymiary (Dł × Sz × W) 54 × 25 × 79 mm (2.1 x 1 x 3.1 in.)  bez podłaczeń  

54 × 25 × 95 mm (2.1 x 1 x 3.7 in.) z podłączeniami
Wyposażenie
Zawartość opakowania Kamera z obiektywem, dokumentacja, płyta CD
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