
Dräger UCF® 9000
Kamery termowizyjne

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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Przycisk Snapshot

Wyświetlacz

4-kierunkowy przycisk sterujący

Włącznik/wyłącznik kamery

Uchwyt kamery
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zwijanej smyczy
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Obiektyw IR

Wskaźnik laserowy
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Zawsze jedna ręka wolna

Podobnie, jak inne kamery termowizyjne z serii UCF, model UCF® 9000 charakteryzuje się zwartą budową.
Trzymając w ręku kamerę, można ją jednocześnie obsługiwać. Wszystkie przyciski pozostają w zasięgu kciuka
lub palca wskazującego. Dzięki solidnej podstawie, z kamery można wygodnie korzystać nawet podczas
czołgania się. Można się na niej wesprzeć, przenosząc na nią ciężar swojego ciała.

Termowizja albo rzeczywisty obraz

W przeciwieństwie do modelu UCF 7000, oprócz termowizji kamera UCF 9000 posiada również dodatkowy
obiektyw, który umożliwia zapis rzeczywistego obrazu, zarówno w postaci nagrań wideo, jak i zdjęć.
Wyposażenie kamery w taką funkcję pozwala nagrywać przebieg akcji albo szkolenia i wyświetlać nagrany
materiał bezpośrednio na wyświetlaczu za pomocą funkcji odtwarzania.

Osiem dodatkowych trybów

Oprócz standardowego trybu pracy dostępne są następujące:

‒ ogień (gaszenie pożarów),
‒ osoby (akcje poszukiwawczo-ratunkowe),
‒ skan termiczny (lokalizacja gorących punktów),
‒ otwarta przestrzeń (poszukiwanie osób na otwartej przestrzeni),
‒ niebezpieczne substancje (wykrywanie wycieków i określanie poziomu),
‒ Scan PLUS (wyszukiwanie źródeł ciepła – obraz rzeczywisty),
‒ normalny obraz (standardowa kamera wideo),
‒ tryb zdefiniowany przez użytkownika.

Dodatkowe zalety

‒ intuicyjna obsługa: ułatwia pracę i zapewnia bezpieczeństwo nawet w najcięższych warunkach,
‒ jasność wyświetlacza automatycznie dopasowuje się do oświetlenia,
‒ łatwe do odczytania informacje,
‒ nowoczesne baterie litowo-jonowe gwarantują ok. cztery godziny ciągłej pracy,
‒ automatyczne przejście w tryb stand-by dla oszczędzania energii,
‒ różne sposoby mocowania urządzenia (np. pas na szyję albo zwijana smycz),
‒ szeroki wybór akcesoriów (np. walizka transportowa, zestaw do montażu w samochodzie, statywy itp.).

Krystalicznie czysty obraz

Obraz rejestrowany przez kamerę UCF 9000 pozostaje wyraźny i pełen detali nawet przy praktycznie zerowej
widoczności. Wysoka rozdzielczość wynosząca 384 x 288 pikseli gwarantuje o 44% bardziej szczegółowy
obraz, niż w przypadku innych kamer termowizyjnych używanych przez straże pożarne. Pole widzenia 57°
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(poziome) zapewnia doskonałe rozeznanie w sytuacji, a czterokrotny zoom cyfrowy (uzupełniający dwukrotne
zbliżenie optyczne) pozwala dojrzeć więcej szczegółów w oddali.

Podstawowe funkcje kamer z serii UCF

Wskaźnik laserowy:
można go wykorzystać do oznaczania źródeł ciepła lub określania poziomu wypełnienia zbiorników.

Funkcja Snapshot:
pozwala „wyglądać za narożniki” i zatrzymywać obraz z kamery dla lepszej oceny sytuacji.

Rozszerzony zasięg dynamiczny:
ułatwia wykrywanie osób i przedmiotów nawet w pobliżu ognia.

Szybka migawka:
użytkownik nie przeoczy żadnego szczegółu, także, gdy urządzenie przeprowadza automatyczną kalibrację albo
przełącza się w inny tryb pracy.

Ciągłe nagrywanie po zapełnieniu karty pamięci

W przypadku wykorzystania dostępnego czasu nagrywania wynoszącego około dwóch godzin, czarna skrzynka
kamery UCF 9000, podobnie jak w modelu UCF 7000, umożliwia dalsze nagrywanie obrazu termowizyjnego.
Gdy pamięć jest pełna, kamera nadpisuje najstarsze nagrania. Nagrywanie jest kontynuowane automatycznie.



Akcesoria

04 | Dräger UCF® 9000

D
-1

06
33

-2
01

1

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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Zestaw do montażu w samochodzie

Składa się z uchwytu i przewodu 12 – 30V.
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Zwijana smycz

Umożliwia zamocowanie do aparatu oddechowego

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.
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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® 8000

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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Dräger UCF 9000
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 cala)
Tryby pracy standardowy, ogień, osoby, skan termiczny, otwarta przestrzeń,

niebezpieczne substancje, Scan PLUS, normalny obraz,
zdefiniowany przez użytkownika

Obudowa
Powłoka ochronna Tworzywo gumowe EPDM
Oczka do paska Materiał termoodporny
Materiał obudowy Termoodporne tworzywo sztuczne
Klasa ochrony IP 67

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
Czas pracy (w temp. 23 °C) z baterią alkaliczną Zwykle 2 godziny
Pomiar temperatury Cyfrowe wskazania temperatury: od -40 °C do 1.000 °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® 9000 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
Próba odporności ogniowej zgodna z EN137:2006



Informacje zamówieniowe

08 | Dräger UCF® 9000

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.
Diamond Business Park URSUS
Budynek H
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 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® 9000

Dräger UCF® 9000 (50 Hz) 83 21 225

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
Zacisk uniwersalny 83 21 259
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, dwu- i czterokrotnym zoomem cyfrowym,
8 dodatkowymi trybami pracy (przełącznik trybów), funkcją skanowania termicznego oraz rejestracji obrazu (także rzeczywistego)
i dźwięku, wyświetlaczem, akumulatorem i ładowarką. Zawiera również przewód USB (standard kamery: interfejs USB 2.0), odczepianą
podstawę wspierającą, oprogramowanie PC, instrukcję obsługi i instrukcję skróconą.


