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Γιατί οι θερμικές κάμερες δεν είναι μόνο για το σκοτάδι… 

Ημερίδα γνωριμίας με 
τα νέα προϊόντα FLIR FC & LS

Κάλυψη τεράστιων αποστάσεων, εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες μηδενικού φωτισμού, λει-
τουργία σε αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας, υβριδική λειτουργία IP και ανα-
λογική, υποστήριξη Video Analytics. Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που
αποδίδουν οι θερμικές κάμερες της FLIR και για τα οποία ενημερωθήκαμε μέσω της άριστης
παρουσίασης της Signal Security.

Ο εκπρόσωπος της FLIR κος Nikitas Koutsourais 
μάς ενημέρωσε από «πρώτο χέρι» για τις θερμικές κάμερες.

Πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση, υπήρχε εξοπλισμός 
για πρακτική μελέτη των καμερών. 
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T ην Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Athens

Atrium, η εταιρεία Signal Electronics πραγματοποίησε
ημερίδα γνωριμίας με τα νέα προϊόντα των θερμικών

καμερών της FLIR. Πιο συγκεκριμένα, την τιμητική τους είχαν οι
νέες σειρές θερμικών καμερών FC-S & LS για εφαρμογές ασφα-
λείας και επιτήρησης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης το
λόγο είχαν υπεύθυνοι της εταιρείας Signal και o διεθνής εκπρό-
σωπος της εταιρείας FLIR, κος Nikitas Koutsourais, ο οποίος -
όπως φαίνεται και από το όνομά του- είναι ελληνικής
καταγωγής. Το ακροατήριο αποτελούνταν από εξειδικευμένους
τεχνικούς εγκαταστάτες και εταιρείες του χώρου. 
Πέρα από τη θεωρητική ανάλυση και παρουσίαση των χαρα-
κτηριστικών των θερμικών καμερών FLIR, μεγάλο μέρος της
ημερίδας αφορούσε την πρακτική μελέτη των μοντέλων που
ήταν στημένες στον εκθεσιακό χώρο. Έτσι, οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να δουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας

των καμερών, όπως και τον προγραμματισμό τους. 
Πέρα από την προφανή εξαιρετική απόδοση των θερμικών κα-
μερών σε συνθήκες μηδενικού φωτισμού, εντύπωση μας έκανε
η πολύ καλύτερη απόδοσή τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές
και κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με τις συμβατικές κά-
μερες. Για παράδειγμα, σε περιβάλλον με καπνό, όπου μια απλή
κάμερα δεν «βλέπει», οι θερμικές κάμερες αποδίδουν αναγνώ-
ριση αντικειμένου. Επίσης, σε συνθήκες με κόντρα τον ήλιο, που
τυφλώνει τις συμβατικές κάμερες, οι θερμικές κάμερες της FLIR
λειτουργούν άριστα, χάρη στη λειτουργία Wide Dynamic Range,
που ενσωματώνουν. Εντυπωσιακό ακόμα ήταν το αποτέλεσμα
του ψηφιακού ζουμ, σε αντίθεση με το ψηφιακό ζουμ των συμ-
βατικών καμερών, όπου αλλοιώνεται σημαντικά η εικόνα. 
Σύμφωνα με την εταιρεία Signal, ιδανικό μοντέλο για την ελλη-
νική αγορά είναι το υβριδικό μοντέλο FC, με αναλογική έξοδο
και IP δυνατότητες. Η κάμερα υποστηρίζει διαχείριση μέσω IP



Web Interface, κάνει Stream την εικόνα της, ενώ ταυτόχρονα

διαθέτει αναλογική έξοδο BNC. Η συγκεκριμένη κάμερα διαθέ-

τει FOV (πεδίο θέασης – field of view) 9o για κάλυψη απόστασης

έως 320 μέτρα. 

Πέρα από τα τεχνικά (θεωρητικά και πρακτικά) τμήματα της πα-

ρουσίασης, πολύ χρήσιμη ήταν και η οικονομική ενημέρωση

γύρω από τις θερμικές κάμερες. Παρότι ακριβότερες από τις

συμβατικές, καλύπτοντας πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις (με

αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότεροι ιστοί, λιγότερες άδειες

για Video Analytics και DVR/NVR με λιγότερες εισόδους), σε εγ-

καταστάσεις με απαιτήσεις κάλυψης αποστάσεων από 60

μέτρα και πάνω, οι θερμικές κάμερες ήταν πολύ συμφέρουσες

στο σύνολο της εγκατάστασης.  n
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Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εξετάστηκαν 
οι δυνατότητες Video Analytics των FLIR. 

Η παρουσίαση της Signal ήταν πολύ ενημερωτική
και απόλυτα επαγγελματική. 
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Στην εικόνα βλέπουμε το μοντέλο χειρός 
θερμικής κάμερας για εφαρμογές επιτήρησης.
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