
BREZSKRBNI V VSEH POGOJIH

VEČ SPEKTRALNO 
ZAZNAVANJE VDOROV

VARNOST

FLIRSaros™



FLIR SAROS
Flir Saros je linija varnostnih kamer, ki združujejo več video nadzornih tehnologij v eni sami napravi. Kamera 

vključuje več Flir Lepton termalnih senzorjev, eno ali več 1080p do 4K kamere, IR in LED osvetlitev, integrirano 

video analizo, dvo smerno avdio komunikacijo in digitalne izhode/vhode. 

Flir Saros tako omogoča implementacijo zanesljivega nadzora in zmanjšanje stroškov, saj zmanjša število 

potrebnih naprav.



Odvrača vsiljivce z uporabo bele svetlobe

V območjih z visokim tveganjem prinaša 
donosnost naložbe  v samo nekaj mesecih

PREDNOSTI SAROSA
Saros uporablja štiri tehnologije za zagotavljanje natančnih in uporabnih opozoril - ne glede na neugodne razsvetljave ali 

vremenske razmere - ter zagotavlja preverjene podatke alarma za policiste in prve odzive. Rezultat je skrajšan odzivni čas, pri 

čemer podjetja  zavarujejo pred izgubo opreme in trgovskega blaga.

Z uporabo Sarosa, pridobite naslednje prednosti:

24-urno zaščito

Zmanjšanje števila lažnih alarmov z 
natančnejšo detekcijo in razvrščanjem 
ciljnih skupin

Omogoča vidno prepoznavanje vsiljivcev

Snema preverjene posnetke alarmov 
za policijsko 

Omogoča audio komunikacijo v živo

Možnost integracije v vodilne platforme za 
spremljanje in upravljanje video nadzora





POKRITOST ŠIROKEGA
OBMOČJA
Saros zagotavlja pokritost širokega območja, kar zmanjšuje 

število naprav, potrebnih za zaščito lastnine.

Enostaven za namestitev, Saros se hitro namesti, zmanjšuje 

stroške infrastrukture in povečuje učinkovitost varnostnega sistema

ZA KOGA JE 
SAROS 
PRIMEREN
•

Centralne nadzorne postaje, ki iščejo zanesljive rešitve za 
preverjanje videza in nove tehnologije, ki jih ponujajo svojim 
strankam.

•
Varnostni strokovnjaki, ki želijo povečati svoje 
ponavljajoče se mesečne prihodke in celotno vrednotenje 
posla.

•
Komercialne družbe, ki potrebujejo učinkovito alternativo 
varnostniku na kraju samem, ki stane na tisoče dolarjev na 
mesec.



Analiza klasifikacije 
v napravi

IP66 

Dvojni FLIR 
termalni senzor

940nm IR LEDs

LED z belo svetlobo

4K slika

2-stezni avdio 
in digitalni 
vhod / izhod

16GB SSD disk



PRIMERI
UPORABE
Saros zagotavlja zanesljivo odkrivanje vsiljivcev, tudi v težkih pogojih. 

Nekateri primeri vključujejo:

• V avtohišah, nakupovalnih centrih

• Postaje za elektriko in plin

• Mostovi, letališča in lokacije kritične infrastrukture

• Gradbiščain lokacije za gradbeno oskrbo

• Na kmetijskih objektih

• Generatorji, HVAC enote, rezervoarji za shranjevanje 

• Športna / rekreacijska mesta, mestni parki, javni prostori

• V pristaniščih in marinah

• V skladiščih
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