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Stalker YENİ X-SERİSİ LIDAR
Yeni Performans
Standartını Yaratıyor.
X–SERİSİ STANDARD
Mini, hafif, ve güçlü. üstün mesafe,
hızlı tespit, mükemmel takip.

n Düşük Ağırlık
n Hızlı Tespit Zamanı

En Küçük El Tipi
LIDAR hız tespit sistemi

n Üst seviye doğruluk ve mesafe
n Çıkarılabilir Li-Ion tekrar şarj edilir
batarya

En Hafif El Tipi LIDAR

n Ergonomik, su geçirmez dizayn
n Hız ve mesafe gösterir hedef alma
dürbünü

Küçük. Hafif. Güçlü.

STALKER

Güçlü optikler. Darbe
mukavemeti yüksek ve
su geçirmez Polymer
şase.

Çıkarılabilir, yüksek
kapasiteli batarya birimi.

Stalker.

StalkerRadar.com

Kullanımı kolay, akıllı sistem butonları..
Dürbün hedef alma kısmı
içerisindeki ışık seviyesi
operatör ihtiyacına göre
kolaylıkla ayarlanabilir.
MODE butonu ile
operatör istediği moda
hızlı geçiş yapabilir: hız
ve mesafe, yanlızca
mesafe , yanlızca hız,
tek tuş tek atış.
Ses butonu ile sistemin
ürettiği ses tonu
rahatlıkla ayarlanabilir.

Özellikler
Boyutlar:

22.6 cm Yük., 11.9 Uzu. , 11.9 cm Gen

Ağırlık:

1.05 kg
Darbe korumalı polimer malzeme

Şase:
Çevresel:

-30° - +60°C, çalışma
-40° +85° C, depolama

Nem Koruması:

+37° C, 90% Bağıl nemde

Batarya Ömrü
Stalker X-Serisi LIDAR en küçük ve hafif el el tipi lazer (LIDAR) hız tespit birimidir.
Ağırlığı (batarya birimi dahil) yaklaşık 1,05 kgramdır. Yeni geçme mekanizmalı LiIon battery tutmaç birimi ile cihaz uzun süreli kullanılabilmektedir. Ayrıca, 500 defa
tekrar şarj edilebilir ve sorunsuz kullanılabilir.
Hedefi yakalama 0.33 saniye içinde gerçekleşir. X-Serisi Standard (XS) polis,
jandarma trafik ekipleri hız uygulamaları ile aynı zamanda kampüs içi hız
tespitinde sorunsuz olarak kullanılabilmektedir.

500+ defa şarj edilme

Batarya Şarjı:

Li-ion batarya: Ortalama. 2 - 3 shift

Tespit Tipi:

Tek şut modu, zaman/mesafe modu,
takip modu

Tespit Zamanı:
Tespit Mesafesi:

0.33 sn
610 metre (maks)
± 30 cm

Tek-Şut ve Sürekli

1-481 km/s

Takip Mıdları

±1 km/s
Hedef hız zonuna girip çıtığında farkı
bastırmalar

X-Series LIDAR 3 farklı modda çalıştırılabilir: tek-şut,
sürekli takip, veya sabit tetik kapatmalı. Operatör kendi
ihtiyaçlarına en uygun modu rahatlıkla seçebilir..

I/O Port üzerinden uzak tetikleme

Hava/Zorlu Ortam Modu

X-Seriesi cihazlarda standart olarak Hava/Zorlu Ortam
modu bulunmaktadır, bu mod ile cihazı yamur, kar, tozlu
ortam, sis, çitler arasından, ağaç yaprakları arasından vb.
rahatlıkla kullanılabilir. Yine bu mod sayesinde cihaz araç
içerisinde ön cam arkasından rahatlıkla kullanılabilir.

Hız ve Mesafe
bilgileri hedef alma
dürbününde görülür

Gelişmiş Takip

X-Serisi LIDAR chazları, engellere rağmen hareket
halindeki objeleri takipte rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Doppler Ses Tipli Takip

Kullanıcılara kolaylık sağlamak için operatörlere aşina
oldukları doppler tipli ses uyarısını üretmektedir. Bu
sayede hedefin tespiti ve takibi sesli uyarıyla da
rahatlıkla takip edilebilmektedir.

Aksesuarlar
Kılıf

Dayanıklı ve sağlam
çelik malzemesi, içi
padli ve kilitli yapısı ile
LIDAR cihazını tam
güvenli hale getiriri.

Ekonomik
Çözüm
Stalker ürünleri
marketteki diğer
ürünlere göre
herzaman fiyat
avantajlıdır, özellikle
X-Series LIDAR
ürünleri
kullanıcılarını
herhangi bir bakım
onarım ve bunun
gibi oluşabilecek
extra harcamalardan
kurtararak ürünü son
derece fiyat avantajlı
kılmaktadır.

Hedef hıza göre değişken ses tonu
Işın hedef dışında ise ses yok; ton
tekrarlaması ışın hedefe çarptıkça ve geri
dönüş sinyal kalitesi artıkça artar.
I/O portu harici cihazların bağlantısı için
kullanılır (ör. kamera). hız, hız sinyal ayar
seviyesini aşınca geçiş yapar.
FDA/CDRH CLASS 1M Laser Device(Göz
Koruması)
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