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SKUTECZNA WE WSZYSTKICH WARUNKACH

MULTISPEKTRALNA
DETEKCJA INTRUZA

SECURITY

FLIRSaros™



FLIR SAROS
FLIR SAROS DH-390 Dome to zaawansowane, kompleksowe rozwiązanie wizyjne zaprojektowane w celu
zwiększenia skuteczności detekcji w ochronie perymetrycznej i obszarowej. Obejmuje dwie kamery termowizyjne
FLIR, kamerę HD 1080p, promienniki podczerwieni, widoczne diody LED oraz system analizy wideo w jednej
obudowie. Dzięki atrakcyjnej cenie kamera SAROS DH-390 Dome sprawia, że skuteczna detekcja wtargnięcia 
jest teraz praktycznie dostępna dla każdego.

FLIR SAROS to także nowe możliwości na pozyskanie kolejnych klientów i poszerzenie swojej dotychczasowej oferty
o rozwiązania termowizyjne.     



Oświetlacz światła widzialnego 

Monitoring 24 godziny

Redukcja liczby fałszywych alarmów

Szybka wideoweryfikacja intruzów 

Alarmy w postaci klipów wideo 

Reakcja audio w czasie rzeczywistym

Integracja z centrum monitoringu

Szybki zwrot kosztów inwestycji

SAROS - ZALETY
FLIR SAROS umożliwia wykrycie potencjalnego intruza z wykorzystaniem termowizji i zaawansowanej analizy obrazu,
a następnie ułatwia weryfikację tego obiektu poprzez kamerę światła widzialnego w rozdzielczości 1080p, doświetloną 
oświetlaczami LED w paśmie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. 

Dzięki wysokiej skuteczności detekcji pozwala na skrócenie czasu reakcji na pojawiające się zagrożenia oraz umożliwia
zapobieganie ewentualnym stratom lub kradzieżom. 

Dzięki instalacji kamer SAROS zyskujesz:



KOMPATYBILNE
Z ROZWIĄZANIAMI MARKI XTRALIS



PEWNA OCHRONA
Dzięki kompaktowej budowie i połączeniu wielu technologii w jednym urządzeniu,
FLIR SAROS jest atrakcyjnym technologicznie i cenowo rozwiązaniem.
To produkt łatwy i szybki w montażu.                 

Jego zastosowanie może przyczynić się do wygenerowania oszczędności już 
na poziomie instalacji i wdrożenia. FLIR SAROS szczególnie dobrze sprawdzi się 
w ochronie perymetrycznej. Możliwości jego zastosowania są praktycznie 
nieograniczone. 

KTO DOCENI 
ZALETY SAROS ?
• Centra monitorowania alarmów -  to niezawodne
   i wszechstronne rozwiązanie do wideoweryfikacji, które można
   zaoferować wymagającym klientom

• Instalatorzy - kamera SAROS pozwala zwiększyć dochody
   z prowadzonej działalności oraz otworzyć się na zupełnie nowych 
   klientów oraz nowy rodzaj systemów zabezpieczeń              

• Użytkownicy końcowi - skuteczny system monitoringu wizyjnego
   to bardzo dobra alternatywa dla stale zwiększających się kosztów 
   ochrony fizycznej obiektów  



Wbudowana
analiza wizyjna

Wzmocniona obudowa 
w klasie IP66

Dwa przetworniki
termowizyjneŚwiatło IR

w paśmie 940 nm

Oświetlacz światła
widzialnego

Obraz w jakości
Full HD

Dwukierunkowe audio
oraz wyjścia alarmowe



MOŻLIWE 
ZASTOSOWANIA

• Place i magazyny salonów samochodowych

• Stacje i przepompownie paliw ciekłych oraz gazowych

• Mosty, lotniska i infrastruktura krytyczna

• Place budowy i składy budowlane

• Obszary rolne i gospodarstwa

• Generatory prądu, instalacje grzewcze, cysterny

• Obiekty sportowo-rekreacyjne, parki, obszary miejskie

• Porty i stocznie

• Powierzchnie magazynowe... 

FLIR SAROS zapewnia niezawodną detekcję intruzów w trudnych
warunkach, szczególnie na zewnątrz chronionych obiektów. 
Przykładowe zastosowania:  



MOBILNY
MONITORING
Zabezpieczenie placu budowy jest obecnie koniecznością. Kradzieże oraz
akty wandalizmu to niestety zdarzenia powszechne, generujące każdego
roku dodatkowe koszty.

Niestety, szkody spowodowane włamaniem, kradzieżą i aktami wandalizmu,
to nie tylko bezpośrednie straty materialne, takie jak np. skradziona miedź,
przewody elektryczne, sprzęt lub zniszczone ogrodzenia i zamki. To także
brak możliwości realizacji zadań, zarówno przez pracowników, jak
i podwykonawców. Przestoje w pracy skutkują przekraczaniem ustalonych
terminów realizacji określonych zleceń i w konsekwencji generują kolejne
straty związane z koniecznością zapłaty np. kar umownych.

Skorzystaj ze sprawdzonej analizy wizyjnej kamery SAROS i wraz z wieżą
iTower stwórz skuteczny system dozoru wizyjnego w praktycznie dowolnym
miejscu i w każdych warunkach. 
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