
BEZPIECZEŃSTWO
I INNOWACJA

ROZPOZNANIE UKRYTEGO

Kamera termowizyjna Argus® Typ P została zaprojektowana 
z myślą o potrzebach funkcjonariuszy policji, straży granicznych 
i innych służb specjalnych. Umożliwia termiczne wykrywanie ludzi 
i obiektów.

Kamera Argus® Typ P może być stosowana w warunkach zerowej 
widoczności, w kompletnych ciemnościach i w zadymieniu. Jest 
to możliwe dzięki temu, że kamera wykrywa energię pochodzącą 
z ciepła a nie ze światła. Umożliwia to stosowanie kamery zarów-
no w dzień jak i w nocy w różnych aplikacjach.

Kamera Argus® Typ P jest samodzielną, niezawodną i łatwą w ob-
słudze jednostką. Wymienialne obiektywy umożliwiają efektywne 
stosowanie kamery przy różnych odległościach operacyjnych. Ka-
mera jest lekka i ergonomiczna, działa nawet w bardzo trudnych 
warunkach atmosferycznych oraz posiada bogate wyposażenie.

Argus® Typ P działa w oparciu o krzemowy, amorficznych czujnik 
mikro bolometryczny (ASI) dostępny w dwóch rozdzielczościach: 
320x240 pikseli oraz 160x120 pikseli. Aby osiągnąć doskonałą 
wydajność i zastosować określone funkcje obrazu cyfrowego, ka-
merę zaprojektowano i zbudowano w oparciu o zaawansowane 
technologie obrazu cyfrowego oraz najwyższej jakości technolo-
gie zapewniające funkcjonalność określonych aplikacji.

Jeśli jesteś zainteresowany prezentacją kamery, skontaktuj się:

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KAMERY
Kamera Argus® P wyposażona jest w najbardziej zaawansowane 
funkcje dostępne na dzień dzisiejszy w termowizji. 
W ich skład wchodzą:

Wymienialne obiektywy

Wyświetlacz OLED z osłona

Cyfrowy zapis obrazu 1000 zdjęć 
(opcja)

Cyfrowy zapis wideo (opcja)

Odtwarzanie zdjęć/filmów (opcja)

Obraz już po 5 sekundach – nie 
wymagany tryb czuwania

Żywotność baterii – do 5 godzin

Możliwość wyboru trybu 
kolorystycznego – opcjonalnie 
dostępne dodatkowe opcje 
kolorystyczne

Definiowany przez klienta ekran 
startowy

Czas i data

Zoom cyfrowy

Ustawienie menu dostępne 
z ekranu

STANDARDOWE AKCESORIA
Na standardowe akcesoria kamery Argus® P składają się:

Przewodnik szybkiego startu 

Instrukcja obsługi 

Zestaw akumulatorowy 

Zasilacz główny 

Kabel do zasilania 
samochodowego 

Kabel wyjścia wideo 

Karta pamięci 4 GB

Kabel USB 

Pasek na szyję 

Ściereczka do czyszczenia

AKCESORIA OPCJONALNE 
Tryby aplikacji kolorystycznych dla 
służb specjalnych ARG_TTP_AM_F

Tryby sportowych aplikacji 
kolorystycznych ARG_TTP_AM_S

Tryby specjalistycznych aplikacji 
kolorystycznych ARG_TTP_AM_SS 

Tryby aplikacji kolorystycznych dla 
marynarki ARG_TTP_AM_M

Zapis zdjęć i wideo ARG_TTP_IV

Sztywna, wytrzymała walizka 
ARG_P_BHC

Torba na kamerę  
Argus ARG_TTP_SC

Zapasowy akumulator Li-ion 
ARG_TTP-BP

KAMERY
kod rozdzielczość częstotliwość

PB160 160x120 30 Hz

PB169 160x120 9 Hz

PB320 320x240 30 Hz

PB329 320x240 9 Hz

OBIEKTYWY
Numery referencyjne (zamawiane osobno)

ARG_PLENSB

ARG_PLENSC

ARG_PLENSD

ARG_PLENSE

ARG_PLENSF
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