
Dräger UCF® 8000
Kamery termowizyjne

Solidna kamera termowizyjna Dräger UCF® 8000 zapewnia wysoką jakość
obrazu i niezwykłą precyzję. Kamera jest samoistnie bezpieczna i została
dopuszczona do użytku w środowiskach potencjalnie wybuchowych, w tym
w strefie 1, zgodnie z dyrektywą ATEX.
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Osłona przed światłem  

słonecznym

Odłączana,  

solidna podstawa

Oczko mocujące paska

Przycisk Snapshot

Wyświetlacz

4-kierunkowy przycisk sterujący

Włącznik/wyłącznik kamery

Uchwyt kamery

Punkt mocowania  

zwijanej smyczy

Port USB

Obiektyw IR

Wskaźnik laserowy

Oczko mocujące paska

Dräger UCF 8000 
z dopuszczeniem NFPA
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Krystalicznie czysty obraz

Kamera termowizyjna Dräger UCF 8000 gwarantuje strażakom obraz w doskonałej jakości nawet w przypadku
nie najlepszej widoczności. Rozdzielczość 384 x 288 oraz dwukrotny zoom przekładają się na szczegółowy
obraz sytuacji. Mając stały podgląd sytuacji we wszystkich pomieszczeniach i bezpośredniej okolicy, można
szybko i bezpiecznie przeszukiwać miejsce akcji.

Wyraźniejszy obraz, więcej szczegółów

Ryzyko przeoczenia istotnego szczegółu często jest całkiem spore, co stanowi nie lada problem w trudnych
sytuacjach. Prosty w obsłudze przełącznik trybów pracy pozwala dostosować pracę kamery
Dräger UCF 8000 do określonych wymagań bieżącego zadania. Możliwa jest na przykład optymalizacja obrazu
pod kątem odnajdywania osób lub źródeł ognia.

Wyboru jednego z trzech dodatkowych trybów pracy dokonuje się naciśnięciem przycisku:

‒ ogień (gaszenie pożarów),
‒ osoby (akcje poszukiwawczo-ratunkowe),
‒ skan termiczny (lokalizacja gorących punktów).

Te dodatkowe funkcje zapewniają strażakom lepszy podgląd w każdej sytuacji.

Ponadprzeciętna solidność

Kamera pracuje niezawodnie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i podczas najtrudniejszych zadań.
Kamera Dräger UCF 8000 zamknięta jest w praktycznie niezniszczalnej obudowie – odpornej
na działanie wysokich temperatur i naprężeń mechanicznych wynikających ze specyfiki eksploatacji. Wysoka
klasa szczelności IP 67 gwarantuje odporność kamer Dräger UCF 8000 na czynniki często spotykane podczas
pracy, takie jak woda czy zapylenie. Baterie litowo-jonowe o nowoczesnej konstrukcji pozwalają kamerze
pracować nieprzerwanie do czterech godzin, służąc ratownikom nawet podczas dłuższych akcji.

Wygodna obsługa jedną ręką

Podczas obsługi kamery termowizyjnej Dräger UCF 8000 jedna ręka pozostaje zawsze wolna, co stanowi
niezaprzeczalny atut, ponieważ użytkownik zachowuje swobodę ruchów. Obsługę jedną ręką ułatwia zwarta
budowa, dobre wyważenie i niska waga wynosząca tylko 1,4 kg. Intuicyjna obsługa umożliwia bezpieczne
używanie kamery i wykorzystanie jej pełnej funkcjonalności również w najbardziej stresujących sytuacjach.
Solidna, montowana na uchwycie podstawa umożliwia czołganie się bez konieczności odkładania kamery.
Dostępne są także inne opcje zapewniające wygodne noszenie urządzenia.
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Ochrona przed wybuchem

Atmosfera zagrożona wybuchem może pojawić się szczególnie w przypadku, gdy nie ma ognia. Oznacza to,
że używany podczas akcji sprzęt nie może być potencjalnym źródłem zapłonu. Dräger UCF 8000 jest w takich
wypadkach idealnym narzędziem. Kamera jest samoistnie bezpieczna i została dopuszczona do eksploatacji
w miejscach zagrożonych wybuchem, włącznie ze strefą 1 wg dyrektywy ATEX.

Rozbudowana funkcjonalność

Zoptymalizowane przetwarzanie obrazu zapewnia podgląd sytuacji w zaledwie kilka sekund.
Dräger UCF 8000 umożliwia również „wyglądanie za narożniki”, gdy swoboda ruchów lub pole widzenia
są ograniczone. Funkcja Snapshot służy do chwilowego zatrzymania obrazu na wyświetlaczu, dzięki czemu
ratownicy mogą dokładnie go obejrzeć oraz szybko i bezpiecznie odszukać nawet trudno dostępne miejsca.
Zintegrowany z kamerą wskaźnik laserowy ułatwia wskazywanie zagrożeń pozostałym członkom zespołu,
np. punktów o wysokiej temperaturze czy też drogę podejścia do ognia. Dräger UCF 8000 charakteryzuje
się wysoką rozdzielczością termiczną, nawet w miejscach, w których panuje wysoka temperatura. Umożliwia
to detekcję w pobliżu ognia chłodniejszych obiektów, np. ludzi, z najwyższą możliwą rozdzielczością. Kamery
Dräger UCF 8000 wyposażono także w zintegrowane funkcje rejestracji obrazu i dźwięku, jak również
możliwość zapisu pojedynczych obrazów.

Standardowy interfejs USB

Kamera standardowo wyposażona jest w interfejs USB 2.0 umożliwiający konfigurację kamery (np. ustawienie
indywidualnej planszy startowej) oraz przesyłanie obrazów termowizyjnych bezpośrednio do komputera, jak
również transfer, w celach dokumentacyjnych, zarejestrowanych obrazów i sekwencji wideo.

Ciągłe nagrywanie po zapełnieniu karty pamięci

W przypadku wykorzystania dostępnego czasu nagrywania wynoszącego około dwóch godzin, czarna skrzynka
kamery UCF 8000, podobnie jak w modelu UCF 7000, umożliwia dalsze nagrywanie obrazu termowizyjnego.
Gdy pamięć jest pełna, kamera nadpisuje najstarsze nagrania. Nagrywanie jest kontynuowane automatycznie.

Dostępne z dopuszczeniem NFPA 1801-2013

Kamery termowizyjne Dräger są dopuszczone zgodnie z normą NPFA 1801-2013. Certyfikację NFPA prowadzi
niezależna organizacja, opierając się na wynikach najbardziej wymagających i kompleksowych prób pożarowych.
Ustandaryzowany interfejs użytkownika, jednolita kolorystyka i jednakowe skale temperatury ułatwiają szkolenie
personelu oraz obsługę kamery.
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Walizka transportowa

Solidna, wyściełana wewnątrz walizka z tworzywa
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Ładowarka

Pozwala na jednoczesne ładowanie baterii umieszczonej w kamerze oraz
baterii zapasowej
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Pas na szyję

Umożliwia noszenie kamery na szyi
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Zwijana smycz

Umożliwia zamocowanie do aparatu oddechowego
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Zestaw do montażu w samochodzie

Składa się z uchwytu i przewodu 12 – 30V.

Powiązane produkty
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Dräger UCF® 6000

Prosta w użyciu, obsługiwana jedną ręką kamera, daje wspaniałej jakości
obraz nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Przyjazna dla
użytkownika kamera termowizyjna Dräger UCF® 6000 to łatwa obsługa
i, co najważniejsze, innowacyjne funkcje.

D
-13

22
5-

20
10

Dräger UCF® 7000

Prosta w użyciu, obsługiwana jedną ręką. Dzięki dokładnemu obrazowi
wyświetlanemu przez kamerę termowizyjną Dräger UCF® 7000
można zobaczyć więcej i szybciej podejmować decyzje. Kamera jest
niezawodna, a jej eksploatacja w miejscach zagrożonych eksplozją jest
bezpieczna (dopuszczenie do użytku w strefie 1 wg ATEX).
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Dräger UCF® 9000

Pełne skupienie: Dräger UCF® 9000 łączy w sobie kamerę termowizyjną
i cyfrową. Została wyposażona w funkcje niezbędne podczas trudnych
zadań – od zwalczania ognia i obchodzenia się z substancjami
niebezpiecznymi w strefie 1 Ex, do monitorowania i dokumentacji
szkolenia.
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Dräger UCF® 8000
Wymiary kamery (S x W x G) 125 x 280 x 110 mm
Waga 1,4 kg z baterią

Wyświetlacz
Technologia Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
Rozmiar (po przekątnej) 9 cm (3,5")
Tryby pracy Standardowy, ogień, ludzie, skan termiczny

Obudowa
Powłoka ochronna Tworzywo gumowe EPDM
Oczka do paska Materiał termoodporny
Materiał obudowy Termoodporne tworzywo sztuczne
Klasa ochrony IP67

Specyfikacja układu podczerwieni
Rodzaj czujnika Mikrobolometr a-Si
Rozdzielczość 384 x 288 pikseli
Zakres podczerwieni od 7 do 14 µm
Czułość termiczna Typowo 0,035 °C
Częstotliwość odświeżania obrazu 50 Hz

Optyka
Materiał German
Ognisko od 1 m do nieskończoności
Pole widzenia Poziome: 57° / Pionowe: 41° / Przekątne: 74°

Użytkowanie
Czas pracy (w temp. 23 °C) z akumulatorem Zwykle 4 godziny
Pomiar temperatury Cyfrowe wskazania temperatury: od -40 °C do 1000 °C
Temperatura robocza od -40 °C do 85 °C (wewnątrz kamery),

150 °C przez 20 minut, 260 °C przez 10 minut
Technologia baterii Akumulatory litowo-jonowe
Wyświetlanie stanu baterii Precyzyjny, 4-poziomowy wskaźnik stanu
Dopuszczenia Dräger UCF® 8000 spełnia wymogi poniższych przepisów ochrony

przeciwwybuchowej:
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-11:2006
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
ANSI/ISA 12.12.01
CAN/CSA E60079-0
CAN/CSA E60079-11
Urządzenie zostało sklasyfikowane jako:
Europa: l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4 Gb
Australia: Ex ib llC T4 Gb
USA i Kanada: klasa l, dz. 2, Grupy A, B, C, D, Klasa l, Strefa 1,
Ex ib llC T4
NFPA 1801:2013
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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Dräger UCF® 8000
Dräger UCF® 8000 (50 Hz) 83 25 350

Akcesoria
Walizka transportowa 83 21 099
Pasek na szyję 83 23 031
Zwijana smycz 83 23 032
Uchwyt na rękę w formie pętli 83 23 033
Akumulator litowo-jonowy (z dopuszczeniem Ex) 83 23 075
Ładowarka 83 21 247
Zasilacz ładowarki 83 16 994
Zestaw do instalacji samochodowej (uchwyt i przewód 12 – 30 V) 83 21 110
Statyw z przyssawkami, np. do montażu na dachu samochodu 83 23 070
Statyw 83 21 254
Adapter 12 V do pracy ze statywem 83 21 251
Zasilacz 12 V do pracy ze statywem 83 16 994

Zawartość podstawowego zestawu
Kamera termowizyjna ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym, funkcją Snapshot, dwukrotnym zoomem, 3 dodatkowymi trybami
pracy (przełącznik trybów), funkcją skanowania termicznego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, akumulatorem i ładowarką. Zawiera
również przewód USB (standard kamery: interfejs USB 2.0), odczepianą podstawę, oprogramowanie PC, instrukcję obsługi i instrukcję
skróconą.


