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The world’s first non-contact Motion 
Amplification® software platform.

DE KRACHT VAN MOTION AMPLIFICATION® MET DE VOORDELEN VAN
CONTINUE MONITORING

RDI’s Motion Amplification® platform is een unieke, revolutionaire technologie die subtiele beweging detecteert en 
beweging omzet naar een niveau dat zichtbaar is met het blote oog. Door elke pixel in de camera te veranderen in een 
sensor, voert Iris CM™ miljoenen metingen uit in een fractie van een seconde. En het doet dit zonder fysieke verbinding 
met uw machines of apparatuur. Met Iris CM heb je nu de mogelijkheid om 24/7 te zien wat er op je machines gebeurt, 
zelfs als je weg bent.

 

 

 

 
 

• Schaalbaar naar een willekeurig aantal camera's. Bewaak uw hele proces of 
faciliteit met een netwerk van camera's.
• Elke CM-eenheid kan communiceren en elkaar triggeren om gesynchroniseerde 
video over meerdere eenheden te leveren.
• Kwantificeer trillingen, amplitude, frequentie en fase voor alles wat zichtbaar is 
in de opgenomen video.
• Test en visualiseer uw bedrijfsmiddelen gedurende een bepaalde periode voor 
betere troubleshooting. 
•       Meerdere activeringsopties zoals versnellingsmeters, 4-20 mA-sensor en 
virtuele camera metingen.

Eenmaal geconfigureerd, kan Iris CM uw activa continu 
bewaken met live Motion Amplification®, opnames 
triggeren en opslaan, en alle gegevensanalyse van 
MotionAmplification®-software leveren. En het 
mooiste van alles, als je het eenmaal het probleem 
met uw asset hebt opgelost, verplaatst u het systeem 
gewoon naar de volgende asset en begint u opnieuw.
Los uw moeilijkste problemen op, los uw 
intermitterende problemen op, los het op met Iris CM.



 

  

LIVE MOTION AMPLIFICATION®
Pas versterking toe voordat u een
opname aanschaft. Scan assets direct om
in realtime te zien.

TIME WAVEFORMS, SPECTRA, 
AND ORBITS
Ongelimiteerde gebieden kunnen in de video 
worden aangegeven om verplaatsing te 
meten.  Alle metingen zijn gelijktijdig.

STABILISATIE
Beeld stabilisatie van frame en omgeving

DATA EXPORT
Exporteer waveform, spectra, orbits en 
objectpaden naar .csv-bestand.

LENZEN
6mm, 12mm, 25mm, 50mm, 100mm.

MINIMALE VERPLAATSING
<0.01 mils (0.25 μm) bij 3.3 ft (1m) met 
50mm lens, 0.005 mils (0.125 μm) dichtbij 
scherpgesteld.

USB3 KABELLENGTE
9.84 ft. (3 m) en 65.61 ft. (20 m).

VERLICHTINGSKIT
LED Light 23,000 lux bij 1 meter, lithium 
ion light battery, lichte standaard. 
(Optioneel)

SERVER
Intel Xeon processor, 6 TB Samsung SSD voor
persistente opslag, 16 GB RAM.

ACQUISITIESYSTEEM
Intel i7 processor, 32GB RAM, 1 TB SB3,
dual batteries, lightweight, MIL-STD-810G 
standaard val bescherming, 3 jaar 
bescherming tegen incidentele schade.

MOTION AMPLIFICATION® FACTOR
1-500x.

Professionele statieven met pistoolgreep, 
klembevestigingen, magnetische 
bevestigingen.

INDUSTRIËLE CAMERA
USB 3.1, hoge resolutie CMOS sensor, high
definition.

FREQUENTIEBEREIK
0 CPM (0 Hz) to 5,400 CPM (90 Hz) at 180 fps 
Maximum: 39,000 CPM (650 Hz) at 1,300 fps 
with gereduceerde resolutie.

SAMPLE RATE
180 fps in HD, tot 1,300 fps bij gereduceerde
resolutie.

STATIEVEN EN BEVESTIGINGEN
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KENMERKEN

SPECIFICATIES

 
 

 

 

OPSLAG
90 minuten aan HD-video opgeslagen per
camera. Extraheer video van elk moment in de
afgelopen 90 minuten.

TRANSIENT MOTION AMPLIFICATION®
Bekijk Motion Amplification® van kleine bewegingen terwijl 
een object door de scène beweegt.

TRANSIENT PATH PLOT
Bekijk de verplaatsing van een object zowel in de video als 
in een afdruk .

TRIGGERS
Op virtuele camera's gebaseerde sensoren
4-20 mA
Accelerometers
IEPE (E.g. Impact Hammer, Pressure Sensor)Tachometer 
Tijdgebaseerde triggers
Handmatige triggers

 
 

 

 

 

 
 

 

 

FREQUENTIE FILTERING
Bandpass-, HDR-, bandstop-,lowpass- en 
highpassfiltering van time waveform en
video.
MOTION MAPS
Toon ingekleurde overlays van individuele
frequenties of algehele beweging

TOP FREQUENTIE FILTERING
Bepaal automatisch interessante 
frequenties en creëer met één klik
meervoudig gefilterde datasets.

NOTIFICATIES
E-mailmeldingen van triggers met 
MotionAmplification®-video's die vanuit de
cloud kunnen worden bekeken.
VIDEO ANNOTATIES
Voeg tekst, vorm, annotaties en 
bedrijfslogo-overlays toe met export
naar video.
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SNELHEID TRIGGER VIA TACH
• Bovensgrens

• Ondergrens

4-20 TRIGGERS
• Waveform Pk-Pk

• Bovengrens

• Ondergrens

HANDMATIGE TRIGGER
De gebruiker kan op elk moment een 
handmatig gedefinieerde trigger uitvoeren 
met een druk op de knop.

• Waveform Pk-Pk

• Spectrum Digital Overall

• Spectrum Frequency Band

ROI TRIGGERS

Elk uur, dagelijks, wekelijks, maandelijks, specifieke tijd

EXTERNE SENSORTRIGGERS*
• Waveform Pk-Pk

• Spectrum Digital Overall

• Spectrum Frequency Band
*Digiducer of ICP-sensor komt binnen
via digitale signaalconditioner

TIMER TRIGGER

Trigger Types

OPMERKING

Alle triggers hebben de mogelijkheid om naar extra camera's te verwijzen, zodat gelijktijdige videogegevens 
beschikbaar zijn voor alle interessante camera's (zelfs voor CM-eenheden).

Elke trigger kan nu gebruikmaken van Booleaanse logica om gegevens van meerdere sensoren of metingen te 
combineren in de definitie van een trigger.


