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Kamera Termowizyjna typu TIC-PM10 jest urządzeniem grupy I kategorii M1 

przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych 

występujących w zakładach górniczych. 
 

Urządzenie umożliwia stałą analizę otoczenia, wykrywanie anomalii temperaturowych, które zbyt 

późno zdiagnozowane mogą być przyczyną przerwania ciągłości produkcji. 
 

Może pracować przy wystąpieniu atmosfery wybuchowej w wyrobiskach podziemnych zakładów 

górniczych: 

- nie zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu, 

- zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, 

- klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
 

 

Zastosowanie 

- kontrola nagrzewania się urządzeń, urządzeń wentylacji, 

- kontrola nagrzewania się taśm oraz części składowych przenośników w transporcie urobku, 

- kontrola maszyn (wykrywanie przegrzewania się ich elementów, łożysk), 

- diagnostyka termiczna urządzeń elektrycznych (m.in. transformatorów, przewodów, silników, pomp), 

- wyszukiwanie potencjalnych ognisk zapalania pyłu węglowego i metanu, 

- wykrywanie miejsc gorących złoża (profilaktyka, podczas wydobycia na ścianie lub w przodkach), 

- wykrywanie anomalii temperaturowych (zimnych i ciepłych miejsc w otoczeniu), 

- pomoc dla ratowników uczestniczących w akcjach ratowniczych. 
 

Charakterystyka 

- przenośna wersja iskrobezpiecznej kamery termowizyjnej zbudowana z myślą 

dla stosowania w trudnych warunkach występujących w 

zakładach górniczych, 

- kamera może pracować w dowolnej koncentracji metanu, 

- posiada certyfikat badania typu WE, TEST 15 ATEX 0022 

- obudowa kamery wykonana z tworzywa o wysokiej odporności 

na udary mechaniczne, 

- kamera posiada specjalną warstwę napyloną na okno optyki 

która zabezpiecza ją przed porysowaniem np. przez pył węglowy, 

- rozdzielczość w podczerwieni 80x80, interpolowana do 240x240 

- czułość termiczna ≤100mK 

- pole widzenia w podczerwieni 23.3
o
 

- pomiar temperatury -20 … +350
 o

C 

- długi czas pracy na baterii (8 godzin), 

- zakres temperatur pracy -10
o
C … +40

o
C, 

- kompaktowe wymiary 208x115x60mm, 

- niska waga 0.55kg, 

- podwyższony stopień ochrony obudowy IP67, 

- lekka, poręczna, prosta w obsłudze, 

- zapamiętuje w pamięci zdjęcia obserwowanej sceny w 

podczerwieni, 

- zapamiętuje w pamięci zdjęcia obserwowanej sceny w świetle 

widzialnym, 

- umożliwia wyznaczenie temperatury oglądanego obiektu, 

- kierowana dla służb wentylacji, ratowniczych, osób dozoru ruchu 

kopalni jak i mniej zaawansowanych użytkowników, 

- istnieje możliwość ustawiania parametrów obrazu do konkretnych zastosowań, 

- dedykowane oprogramowanie do komunikacji i obsługi kamery oraz przeglądania i analizy zdjęć. 
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