Düşük Frekanslı
Kızılötesi Termal Kamera
Güvenlik Kameraları

384x288 çözünürlük: CG300
640x480 çözünürlük: CG600
1024x768 çözünürlük: CX1000
Radyometrik(Termografi) kameralar

384x288 çözünürlük: CG320
640x480 çözünürlük: CG640

Vidyo ve sıcaklık verileri aktaran termal ağ kameraları

384x288 çözünürlük: CG320-IP
640x480 çözünürlük: CG640-IP
1024x768 çözünürlük: CX1000 IP (sadece video bazlı veri gönderimi)
Gece görüşlü otomotiv termal kameralar
384x288 çözünürlükte gece görüşlü otomotiv
termal kamera

Diğerleri

Lensler (4.8 – 250mm e kadar lens
çeşitliği), yakınlaştırıcı lensler, 2FOV(alan
görünümü), Atermal özellik (Sıcaklığa
bağlı değişmeyen optik özellikler), Ge
pencereli macro muhafaza, PT sürücüsü

Radyometrik kullanımlı Termal Kameralar
Bütün CG serisi radyometrik modeller sırasıyla QVGA Gen2 ve VGA Gen2 detektörlü olmak üzere son
sürümdür. Bu detektörler CX serileri için olan detektörlerden daha iyi NETD’ye sahiptirler ve sadece birkaç
kere NUC yeterince iyidir çünkü örtüsüz uyumluluğa sahiptir. Her 5 ya da 1 dakikada bir NUC
uygulamamamıza rağmen görüntü netliği önceki CX serilerinden daha iyidir.
İşleme kapasitesini arttırarak, CG serisi kameralar sadece termal görüntüleme çözümleyicisinde bulunan
alarm ve ROI ayarlarını daha detaylı sunmaktadır.
CG serisi radyometrik termal kameralar PC üzerinden termal görüntüleme çözümleyicisi ile tamamen kontrol
edilebilir.
Termal görüntüleme çözümleyici için SDK, Windows’ta kullanılabilir ve C++ programlama dili ile geliştirilebilir.
Bu SDK kendi termal görüntüleme çözümleyicisini geliştirmek isteyen kullanıcılara sağlanmıştır.

Radyometrik modeller

CG320

CG640

Çözünürlük (sensor pikselleri)

384x288

640x480

40mK @ f1.0 30Hz 300K

50mK @ f1.0 30Hz 300K

8-14µm

8-14µm

Sensorların termal hassaslığı(NETD)
Spektral yanıt

±2℃ ya da ±2% okuması

Laboratuvar ortamında ölçüm hassaslığı

(açık havada objeden uzakta ölçülen değer doğruluğu garanti

değildir)
Çıktı

CVBS analogue video(BNC port)

bütün piksellerdeki ham sıcaklık değeri (Giga Ethernet)
Sıcaklık algılama modu
Normal algılama modu
Yüksek algılama modu(Çift taraflı)
Ekli PC yazılımı

Lenses

-20~120℃

-20~120℃

0~650℃

0~650℃

Termal görüntüleme çözümleyicisi: Radyometrik analiz
PCyazılımı
Kamera kontrolleri: Ethernet ile kurulum için kameraya erişim
Termal rapor: rapor hazırlamaya yardımcı
4.8 den 250mm’ye manuel odak veya motorlu odak,
Yakınlaştırma, 2 FOV, Atermal PCB denetimi için Macro Lens

Uygulama alanı

Medikal/ Yangın Önleyici/ önleyici süreklilik/ PCB denetimi/
R & D/ işlem kontrolü/ diğerleri

Çözünürlük(piksel)

Sensörün Termal
Hassaslığı (NETD)

CG640
640x480
8-14µm
17µm

<40mK @f1.0, 30Hz, 300K

<50mK @f1.0, 30Hz, 300K

-10℃ to 60℃
İşlem Sıcaklığı (Termal kameralar içerdeki sıcaklığı belirli seviyede tutmak
(ortam sıcaklığı)
İçin, örneğin, 15℃ den 25℃ e kadar, yerleşik fan ve

Termal

Dedektor

Spektral Cevap
Pixel Pitch

CG320
384x288

Sıcaklık ölçüm
aralığı

Isıtıcı ile konutların içine yerleşimi; ölçümlerin tutarlılığı
Sebebiyle işlem sıcaklığı üstünde kullanımı için tavsiye
edilir)
CG320 & CG640:
Normal sıcaklık algılama modu: -20 ~ 120℃

Yüksek sıcaklık algılama modu: 0 ~ 650℃
CG serisi kameralar sırasıyla lens motorlarındaki
yaklaşma ve odaklamayı kontrol eden devreler içerir.
CG320
ve CG640 için termal görüntüleme çözümleyicisi,
Odak/yakınlaştırma
kontrolü
odaklama "+"/"-" ve yaklaşma "+"/"-" ikonları içerir
Video Çıkışı

Sistem

Sıcaklık veri çıkışı
Data yenileme hızı
Video frame Hızı
Ethernet
Lens

PC Yazılımı

Remark
Soğutulmamış LWIR mikro ışınım
ölçer
Örtüsüz uyumluluk(Shutter-less)
Doğruluk ± 2℃ veya okunanın
±2 % si:
Sadece kamera çevresel sıcaklık
Değer aralığında olduğunda ve
ölçümün tutarlı bir mesafeden
yapımında

Termal kamera normal sıcaklık
Algılama modunda daha doğru
Ölçüme sahip
CG serisi model odaklama ve
yakınlaştırma motorunu kendisi
kontrol eder ve ek bir kontrol
kartına gerek duymaz

BNC bağlayıcı (bileşik), HDMI
Ethernet port(Giga E)’u üzerinden
30Hz
50Hz
BNC bağlayıcı (bileşik): NTSC 30Hz, PAL 25Hz
HDMI: Seçilebilir
Giga Ethernet(10/100/1000Mbps)
4.8mm den 250mm lensler, manuel/motorlu odak, zum

Atermal/Macro lens mevcut

CG320/CG640: termal görüntüleme analizcisi
Kamera kontrolü
Termal rapor

CG320/CG640(1:1 bağlantı) için
termal görüntüle analizcisi: Eylül’ün
sonuna doğru, 2016
CG320/CG640 (Çoklu-bağlantı) Mart
2017 sonuna

13.6m f1.0 manuel
lensle CG320

Kamera kasasının boyutu 320 ve CG640 için aynı

HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p seçilebilir

PC Yazılım

CG serisi radyometrik kameralar için

CG320 (384x288 çözünürlük) ve CG640 (640x480 çözünürlük) modelleri iki farklı çıkışa sahiptir,
bunlar, BNC yuvasındaki CVBS analog video verisi ve Ethernet yuvasındaki her piksel için sıcaklık
ham değerleridir. Bütün CG serisi termografi modelleri, termal kameranın Eternet’den aktardığı
sıcaklık ham değerlerinin kolay analizi için PC yazılımı sağlamaktadır.



TERMAL GÖRÜNTÜLEME ANALİZCİSİ

PC deki termal görüntüleme çözümleyicisi, piksellerin ham sıcaklık verilerini Ethernet
aracılığıyla PC ye bağlanmış kameradan almaktadır ve kullanıcının isteğine göre sıcaklık
verilerini çeşitli şekilde analiz eder. Kullanıcı sadece ilgi alanı (ROI) üzerinden analiz etmek
ya da sahnedeki belirli bir alanı çıkarmak için ROI (ilgi alanını) farklı şekillerde ayarlayabilir
ve termal görüntüleme analizcisi alarm sinyali oluşturur ve dalga dosyasını çalar ya da
görüntü frame’i belirlendiği gibi ışıltılıdır ve alarm koşulları sağlandığında, kameradaki iki
alarm aktarma-çıkışları PC deki alarmlara ek olarak işlev görür.

Kullanıcının aynı zamanda birden çok kamera bağlamasını sağlayan, çoklu-bağlayıcı
termal görüntüleme analizcisi 2017’nin başlarına doğru çıkış yapacak.

COX, kendi termal görüntüleme analizcisini geliştiren kullanıcılarına, C++ programlama dili
ile geliştirilen Windows’ta çalışan örnek programla beraber SDK ve teknik yardım
sağlamaktadır.



Kamera Kontrolcüsü
Kamera kontrolcüsü sayesinde, kullanıcı kameranın haricinde
Ethernet üzerinden kameraya erişebilir ve farklı ayarları
değiştirebilir.



Termal Rapor
Termal rapor programı kullanarak, kullanıcı termal görüntü
analizcisi tarafından oluşturulmuş radyometrik jpeg dosyalarını
yükleyebilir, her dosyaya açıklama ekleyebilir ve termal raporu
rahatça oluşturabilir.
COX,
kendi
termal
görüntüleme
analizcisini
geliştiren
kullanıcılarına, C++ programlama dili ile geliştirilen örnek bir
program sağlar.

COX termal kameralarının FOV’u
COX termal kameralar kullanıcıların proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli lensler ile
temin edilmiştir. Odak uzaklığı 4.8mm den 250mm ye kadar motorlu ya da manuel lensler
mevcuttur. Çeşitli sürekli yakınlaştırma lensleri, 2FOV lensi, ve atermal lensler ayrıca bulunur. SMT
çizgisindeki PCB üzerindeki çiplerin çıkışları gibi çok küçük parçayı ölçmek için COX makro lensli
termografi kameralar ayrıca bulunur.

5mm, 8.16mm, 13.6mm, ve 20mm farklı renkle gösterilen lensler sadece CG300 ve CG600 için tasarlanmıştır ve sadece
CG300 ve CG600’de kullanılmıştır.

Radyometrik Termal Ağ Kameraları
(300 RIO da sıcaklık ölçen termal ağ kameraları)
CG320-IP ve CG640-IP eş zamanlı video ve sıcaklık verisi ileten termal ağ
kameralarıdır. Bu kameraların yapısı (120°C e kadar ölçen) normal sıcaklık algılama modu
ya da (650°C ye kadar ölçen) yüksek sıcaklık modu sırasıyla CG320 ve CG640 ile tam
olarak aynıdır ve termal ağ kameralarının yeni konsepti olan bu kameralar, piyasadaki
diğer termal ağ kameralarından temelde daha farklıdır.
CG320-IP ve CG640-IP termal kameralar IP ağı üzerinden eşzamanlı olarak sıcaklık alarm
verisiyle beraber görüntüdeki her kesitin sıcaklık verisini ve sıkıştırılmış video verisini
aktarabilen çok özel kameralardır. Kullanıcı görüntüdeki 32 x 32 piksel alanı olan(20 kesit
x 15 kesit CG640-IP nin her deposunda ve bu 300’e hatta ROI boyutuna denk gelmektedir)
her kesite ya da gruplandırılmış kesitlere maksimim minimum ya da ortalama sıcaklık
şeklinde alarmlar yerleştirebilir. Her bir kesitin ya da grup kesitinin sıcaklığı belirli dereceyi
aşarsa, bağlı olan kamera, sıkıştırılmış video verisine ek olarak, alarm yönetme merkezine
alarm verisi gönderir. Daha sonra alarm yönetim yazılımı belirli periyodik zamanda
kaydetmeye başlar (alarm kaydı) ve görüntüyü büyük boyutta detaylı kesit numarasını,
sıcaklığını ve nerede sınır sıcaklığını aştığını bilgilendiren görüntüyü göstermek için bağlı
olan kanalı aniden açar.
Alarm yönetim yazılımı CCTV alanında çok popüler olan VMS ile aynı yapıya sahiptir.
Alarm yönetim yazılımı, Kore’deki en büyük VMS şirketi ve piyasada Genetic ya da
Milestone ile rekabet içinde olan Innodep tarafından geliştirilen VuRix’i baz alır.

CG320IP ve CG640-IP termal ağ kameralarının özellikleri
CG320-IP
Radyometrik termal ağ kamerası
Çözünürlük(Sensor pikselleri)
Sensorun termal hassaslığı (NETD)
Spektral yanıt
Laboratuvar ortamındaki doğruluk

Çıkış

CG640-IP

384x288
<40mK @ f1.0 30Hz 300K

640x480
<50mK @ f1.0 30Hz 300K

8-14µm

8-14µm

±2℃ ya da ±2% okuma
(termal kamera normal sıcaklık algılama modu,
Yüksek sıcaklık algılama modundan daha iyi doğruluğa sahiptir.
Sıkıştırılmış video verisi,
Sıcaklık değerinin sadeleştirilmiş formu (min., maks., ya da
Her kesitteki ya da kesit gruplarındaki ortalama sıcaklık)
Alarm sinyali

Algılama modu(termal çekirdek)
Normal sıcaklık algılaması
Yüksek sıcaklık algılaması (çift)
PC yazılımı ekli

-20~120℃
0~650℃

-20~120℃
0~650℃

Alarm yönetim yazılımı CCTV alanındaki VMS gibi
(tek bölge ve 16 kanala kadar versiyonu ücretsiz olarak sunuldu
ve çoklu bölüm versiyonu ve 16 dan fazla kanal versiyonu en
düşük dereceden ücretlendirilecektir.)
SDK’nın Windows versiyonu kendi yazılımını geliştirmek isteyen

Lensler
Uygulama

Kullanıcılara sunulacaktır.
4.8’den 250mm’ e/Manuel odak ya da motorlu odak
Zum, 2 FOV, Atermal
Yangın koruması, sürekli korucu, izinsiz giriş algılama
(insan, hayvan) ve diğer genel analiz uygulaması

ONVIF ve POE destekli

CG320-IP/CG640-IP
75mm f1.0 motorlu lens

Yüksek çözünürlüklü termal kamera
COX, XGA Gen2 termal sensörlü, 1024x768 piksel 17 mikro metre piksel aralığı olan CX1000’i
çıkardı. QVGA Gen2 ve VGA Gen2’e ek olarak, bu ULIS in bir başka son versiyon termal kamera
sensoru ve COX ULISIN’in Gen2 serisi termal sensorlerini içeren yeni termal kamera ürünlerini
tamamladı.
CX1000, CG300 ve CG600 ile aynı ara yüze sahip güvenlik uygulamalı termal kameradır ve
CX1000-IP, CX1000’i baz almış termal ağ kamerasıdır. CX1000-IP sadece video verisi iletir ve
CG320-IP ya da CG640-IP termal ağ kameraları gibi sıcaklık ve sıcaklık alarm datası iletmez. Her
iki CX1000 ve CX1000-IP yüksek görüntü kalitesinde geniş alan görüntülemek için çok
uygundurlar.,
Yüksek çözünürlüklü termal kamera

CX1000

Çözünürlük (Sensor pikselleri)

CX1000-IP
XGA (1024 X 768)

Sensorun termal hassaslığı (NETD)

<50mK @ f1.0 30Hz 300K

Spektral yanıt
Çıkış

Lensler

8-14µm
CVBS analog video

sıkıştırılmış video data

HDMI

(ONVIF)

4.8’den 250mm’e/Manual odak ya da motorlu odak
Zum, 2 FOV, atermal

Uygulama

Security
(analog kamera)

Motorlu lensler
CX1000 ve CX1000-IP’de kamera kasasının boyutu aynı

IP ağ üzerinden gözlem

Güvenlik Uygulamalı Termal Kameralar
COX güvenlik uygulamalı kameraların serisini tamamladı, bunlar, QVGA modeli, VGA modeli ve XGA
modelleri. Hepsi ULIS, Fransa’dan olan son sürüm termal sensor olan Gen2 serisi termal sensor içeriyor.
Güvenlik modelleri
Çözünürlük (Sensor
pikselleri)

CG300

CG600

CX1000

384x288

640x480

1024X768

Çıkış

CVBS analog video(BNC port)/HDMI

Lensler

4.8mm/8mm/12mm/20mm/35mm/50mm/75mm
100mm/110mm/120mm/130mm/150mm/200mm/250mm
Manuel/Motorlu odak/Zum/Atermal lensler/2FOV

Odak ve zum kontrolü

Ayrı lens motor kontrol kartı gerekmiyor
/Kameranın kensdisi lens motorunu odaklama ve zum
için kontrol ediyor

Ayrı lens motoru
Kontrol kartı
gerekli

Uygulama

35mm manuel lensli CG300 100mm motorlu CG600 lensi

CG300/CG600, 100mm f1.0 motorlu lens

Güvenlik ve gözetim

75mm manuel lensli CX1000

CG300, CG600 ve CX1000 güvenlik kameralarının özellikleri

Çözünürlük(Sensor pikselleri)

CG300

CG600

CX1000

384x288

640x480

1024x768

Piksel aralığı

17µm

Detektör Tipi

LWIR, Soğutulmamış a-Si mikroışınımölçer

Sensorun termal hassaslığı
(NETD)

<40mK @f/1.0, 50Hz, 300K

<50mK @f/1.0, 30Hz, 300K
8 - 14 µm (Long-wave IR)

Spektral Aralık
Renk Çeşitliliği(Palet)

10 renk(Gri,demir, Yağmur_v1,2,3/Yarı Gri/Sarı/orta Gri/ateş/MaviKırmızı)
AGC, Seviye & aralık, NUC, Aynala, döndür, çevir, görüntü Filter on Ekran menüsü

Görüntü Ayatı

Dijital zum

2x & 4x Dijital zum

Odak

Manual, Motorlu, atermal

Fonksiyon

Sistem

<50mK @f/1.0, 30Hz, 300K

Hot/Soğuk algılayıcısı, merkez belirticisi

TV Modu

NTSC/PAL uyumlu

Protokol

COX own proprietary

OSD menü kontrol

Pelco-D(RS485)

Video çıkış

Standart BNC bağlayıcısı(bileşik), HDMI
BNC bağlayıcısı(bileşik): NTSC 30Hz, PAL 25Hz
HDMI: 50Hz ya da 60Hz (seçilebilir)

Frame hızı
başlama
Modular Tipi

<2 saniye

<2 saniye

50Hz
<2 saniye

Uygun (COX termal kameralarını kendi sistemlerine entegre etmek isteyen kullanıcılar için, COX
Teknik belgelerle beraber kameraları, kamera kasası olmadan tedarik ediyor.)

Opsiyonel

Dış mekan w/ Germanium penceresi (IP 66), motorlu, atermal ve optik zum lens,
Modül tipi mevcut

Giriş Voltajı

AC(110 - 220V) - DC(12V) adaptör

İşlem Sıcaklığı

-20°C - 70°C (açık hava kullanımı için fan ve ısıtıcı koruma ile kullanımı önerilir. )

Depo Sıcaklığı

-40°C -70°C

COX termal kameralar için Lensler
COX, kullanıcıların proje gereksinimleri karşılamak
için termal kameralara çeşitli lensler tedarik
etmektedir. COX hızlı servis için belirli bir miktarda
8mm den 75mm’e odak uzaklığı olan lensleri stokta
tutmaktadır.
COX termal kameralar için lensler










Odak uzaklığı 4.8mm den 250mm
Manuel ya da motorlu odak
Devamlı zum lensleri
Atermal lensler (odak sıkça değişen ortam sıcaklığında, odağın değişmeden sabit kalmasını sağlar)
1mm altındaki küçük parçaları ölçmek için makro-lensler
2 FOV lensi
Germanyum penceresi
Her isteğe göre AR ya da DLC kaplama

Termal Kamera, otomotiv ve gece görüşü için
Otomotiv gece görüşü uygulaması için COX termal kameralar geliştirdi, tıpkı FLIR Path Finder II gibi ve
karanlıkta araba önünde ya da yolun her kenarında görüntüde insan ya da hayvanı algılayan takip yazılımını
geliştiren LG grubu şirketle motor şirketlerine dağıtıma başladı. Otomotiv gece görüş amaçlı termal
kameranın işlem algoritması, yüksek olasılıkla belirli bir vücut sıcaklığına sahip hayvan ya da insanı algılayan
bir takip yazılımı şeklinde oluşturuldu.

COX otomotiv gece görüş sisteminin özellikleri

Değerlendirme donanımı (takip
yazılımı dahil değil)

Otomotiv gece görüşün elemanları
 Termal görüntüleyici
 ECU ve takip yazılımı
 Ekran
 Kamera ve ECU arasındaki LVDS
kablosu
 Video kablosu (HDMI ya da
gömülü)
 Güç kablosu (Cigar jack)

Termal Kamera, otomotiv ve gece görüşü için
• Termal sensor 384 x 288 piksel, 17µm piksel aralığı
• Atermal lens 18.8mm f1.0
• HFOV 19.4°, VFOV 14.6° (otomotiv gece görüşü için özel tasarlanmış)
• Donmaya karışı gömme ısıtıcı 2t, 32mm Ge penceresi DLC kaplaması ile
• IP67
• Ebat: 57mm (W) x 57mm (H) x 65.4mm (L)

Otomotiv gece görüşü için termal kamera görüntüleri (Takip yazılımı olmadan)

Düşük luminanslı kamera (görünen kamera)

Sadece far ışıkları ve göz seçilimi ile sürücü yolun
ortasındaki iki adamı fark edemiyor.

Otomotiv gece görüşü (takip yazılımı ile)

Otomotiv gece görüşünün takip yazılımı
yolun ortasındaki iki adamı algılıyor.

Otomotiv gece görüş amaçlı termal kameraları başka uygulamalarda kullanabiliriz. Bu termal
kameraları geniş açı lensleri FOV yaklaşık 50°, ile operasyonda askeri araçlara yerleştirmeyi ve
nispeten yavaş hızda farları açmadan ilerlemeyi amaçlayan özel bir proje üstüne çalışıy oruz.

