
SF12 YÜKSEK SICAKLIK CCTV SİSTEMİ
KAZANLAR  ▪ FIRINLAR  ▪ OCAKLAR  ▪ YAKICILAR

SYN-FAB® SF12 serisi görüntüleme sistemleri, üretim harikası yüksek sıcaklık proses görüntülemeyi temsil eder. Her sistemde 
yüksek teknoloji elektronikler, optikler, hassas ve uzun ömürlü proses video çekimi içindir. SF12C, çoğu kazan, ocak ve fırın 
için en popüler yüksek sıcaklık sistemimizdir. SF12C, prosesiniz için gerçek renkli görüntü sağlar. SF12SP, tek başına veya
SPECTRUM™ veya PYROVIPER™ görüntü işleme sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

► Dengeli veya pozitif hava basınçlı, sürekli/yarı sürekli kurulum için wallbox’lar  ► 12” - 72” arası düz, sağ açılı veya 45° eğimli 
görüş açılı lens uzunlukları mevcuttur  ► Otomatik geri çekme tertibatı  ► Sıcaklık ölçümü için işleme ve analiz ekipmanı  ►
Teşhis ve test için taşınabilir araba  ► Hava filtre sistemleri ► Dijital kaydedici, monitör ve diğer video ekipmanı  ► Telefotodan 
süper geniş açıya kadar 5 farklı görüş açısı lensi  ► Fiber optik ve kablosuz video/veri iletimi  ► Çoğu uygulama için dijital çıkış 
ve ağ kameraları  ► Uzaktan veya entegre kamera elektronikleri ve kontrolleri  ► Özel istekler için opsiyonlar

SİSTEM OPSİYONLARI

► Hassas görüntüler için patentli Bright Image Optical System  ► Kolay kurulum ve bakım için hızlı değiştirilebilir yapı ► Ku-
rulumdan sonra kolay opsiyon eklentisi ve geliştirmeler için modüler sistem tasarımı  ► Kullanımı kolay, kompak tasarım  ► Acil 
durumlar için 24 saatlik ödünç servisi  ►Yokedilemez STEELON™ veya parçaları korumak için naylon/teflon kılıf  ► Az hava
tüketimi, geniş görüş açısı ve kolay monte/demonte için gelişmiş lens tasarımı ► performans, uzun kullanım için dayanıklı
infrared görüntüler

SF12 YÜKSEK SICAKLIK CCTV SİSTEMLERİ ÖZELLİKLERİ

► Sinter bölge içinde yakıtı ve hava akışının gösterilmesi sayesinde maksimum verimlilik 
ve kapasite  ► Performansı geliştirerek azaltılmış emisyon  ► Tüp sızıntılarını ve diğer 
sorunları, büyük bir hasar meydana gelmeden önce tespit sayesinde arttırılmış güvenlik  
► Cüruf, klinker ve kül toplanmalarının azaltılmasıyla daha az kesinti ve bakım maliyeti   
► Başlangıçlara yardım ve yakıcı bozulmalarının sorun çözümleri  ► Yakıt yatak-
larının şekillendirilmesine ve konumlandırılmasına yardımcı olur

OPERATÖRLERE FAYDALARI
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