
FLIR K55



Ładowarka samochodowa FLIR może być w 

prosty sposób zamontowana wewnątrz wozu 

strażackiego wraz z dodatkową baterią. 

Dzięki tej ładowarce kamera jest zawsze 

gotowa do akcji. Ładowarka samochodowa 

jest wyposażeniem dodatkowym do kamer 

FLIR.



Obrazy termiczne mogą być przechowywane w kamerach, a później 
wykorzystywane do stworzenia prostego raportu z akcji.



Tryb strażacki NFPA

Czarno-biały tryb strażacki

Tryb ogniowy

Tryb poszukiwawczo-ratowniczy

Tryb wykrywania ciepła

320 × 240 pikseli  

4" LCD  kolorowy

TAK (FSX  innowacyjne ulepszanie obrazu termalnego)

TAK (MPEG4) 5 minutowe sekwencje

51° × 38°

< 17 sek.

< 4 sek.

< 80 mK @ +30 °C

60 Hz

2x, zoom cyfrowy 

Niechłodzony mikrobolometer / 7.5–13 µm

możliwość przechowywania do 200 zdjęć lub plików w  ideo o łącznej długości 600 minut 

w 5 minutowych  sekwencjach lub w trybie ciągłego nagrywania

 

od –20 °C do +150 °Cod 0 °C do +650 °C

±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C

Pozwala na identyfikację najgorętszych i najzimniejszych miejsc

Wiele palet, zależne od trybu pracy

jednostka pomiarowa temp. (°C / °F) , data i czas, pomiar słupkowy temperatur 

USBmini

USB MINIB ( Transfer plików z i do koputera )

Li-ion

4 godziny

Dwukanałowa ładowarka / opcjonalnie ładowarka samochodowa

0 °C do +45 °C

Automatyczne uśpienie / wyłączenie urządzenia

Wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, 

odporność   n a   wysoką temperaturę i płomienie, wytrzymałość oznakowania produktu

od 20 °C do +85 °C +150 °C (przez 15 min) +260 °C (przez 5 minut) 

od 40 °C do +85 °C

IP 67 (IEC 60529)

25 g(IEC 60068229)

2m na beton (IEC 60068231)

< 1,1 kg

 120 x 125 x 280 [mm]

UNC ¼”20

walizka transportowa, kamera termowizyjna, oprogramowanie FLIR, kable zasilające z

gniazdkami, bateria (x2), ładowarka, kabel USB, pasek, adapter do trójnogu, dokumenty

USTAWIENIA

INTERFEJSY TRANSMISJI DANYCH

DANE ŚRODOWISKOWE

SYSTEM ZASILANIA

DANE FIZYCZNE

ZESTAW ZAWIERA

OBRAZ I DANE OPTYCZNE

WYŚWIETLACZ

POMIARY

ANALIZA POMIARÓW

Rozdzielczość

Wyświetlacz

Optymalizacja kontrastu

Nagrywanie Wideo

Pole widzenia w stopniach

Czas włączania

Czas włączania z funkcji uśpienia

Czułość / NETD

Częstotliwość odświeżania obrazu

Zoom

Detektor/zakres widzenia 

Pamięć urządzenia

Zakres temperatur obiektu

Dokładność pomiaru

Rozpoznawanie temperatury

Palety barw

Ustawienia

Interfejs

Rodzaj wtyczki

 
Bateria

Czas pracy na baterii

Ładowanie

Temperatura ładowania

Zarządzanie zasilaniem

Zgodność z normami NFPA 1801

Temperatura pracy

Temperatura magazynowania

Wodoszczelność

Odporność na udar

Odporność na upadek

Waga kamery z baterią

Wymiary kamery

Mocowanie trójnogu

Zawartość

GWARANCJI
NA DETEKTOR

GWARANCJI
NA PODZESPOŁY

GWARANCJI
NA BATERIĘ


