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Robuuste digitale HDR-CMOS-camera's voor OEM-toepassingen in voertuigen en machines

First Sensor presenteert de nieuwe, digitale megapixelcamera's uit de Blue Eagle-serie met een zeer lichtgevoelige HDR-CMOS-beeldsensor en uitmuntende thermische en mechanische stabiliteit voor OEM-toepassingen in voertuigen en machines. Met het zeer grote dynamische bereik van > 100 dB zijn deze hoogwaardige camera's ideaal geschikt voor slechte lichtomstandigheden en grote helderheidcontrasten. De Blue Eagle-camera's bieden een ruime keuze aan digitale interfaces, zoals 2-Wire-Ethernet (BroadR-Reach), APIX2, Quiet-Wire-Ethernet (MICREL, MARVELL), LVDS en MOST150 voor een eenvoudige en flexibele integratie met de elektrische voeding in het voertuig en de voertuigsystemen. De HDR-CMOS-camera's kunnen naast de normale stroomvoorziening ook via de elektrische voeding in het voertuig van energie worden voorzien. Er kan gekozen worden uit Power over Ethernet (PoE), Power over APIX (PoA) of Power over Coax (PoC).

De megapixelcamera's uit de Blue Eagle-serie van First Sensor bieden een groot werktemperatuurbereik van -40 tot +95 °C in combinatie met een gering verbruik. De camera's zijn uitermate goed bestand tegen  bewegingen en trillingen. Bovendien is de behuizing conform IP68/IP6k9k bestand tegen water en stof. Dankzij de modulaire bouw kunnen de camera's snel en flexibel aan klantspecifieke eisen worden aangepast. Alle camera's van First Sensor voldoen aan ISO/TS 16949, het  kwaliteitsmanagementsysteem voor de automobielindustrie.

De belangrijkste kenmerken van de digitale Blue Eagle-camera's:
	HDR-CMOS-beeldsensor met dynamisch bereik >100 dB
	Ruime keuze aan digitale interfaces 
	Werktemperatuurbereik van -40 tot +95 °C
	Kwaliteitsmanagementsysteem ISO/TS 16949


Kenmerkende toepassingen van de nieuwe, robuuste HDR-CMOS-camera's uit de Blue Eagle-serie zijn de herkenning van obstakels, afstanden, verkeersborden en de dode hoek in vrachtwagens, vorkheftrucks en land- of mijnbouwmachines.

Meer informatie kunt u opvragen bij:

