
Kamera termowizyjna Bullard T4MAX 
BULLARD T4MAX to niewielka, ręczna kamera termowizyjna

z wbudowanym wskaźnikiem temperatury i trybem REDHot, za-

projektowana specjalnie dla oddziałów strażackich (ratowniczych) 

zagrożonych największym niebezpieczeństwem związanym z roz-

poznaniem i prowadzeniem akcji ratowniczej. Kamera dodatkowo 

posiada chroniony patentem wskaźnik najwyższych temperatur, 

tzw. Thermal Throttle, który pozwala prezentować najcieplejsze 

punkty obserwowanej powierzchni w kolorze niebieskim. Użyt-

kownik ma możliwość samodzielnej regulacji nasycenia i udziału 

barwy w prezentowanym przez kamerę obrazie termowizyjnym. 

Dzięki temu kamera T4MAX jest z powodzeniem wykorzystywa-

na nie tylko przez służby pożarnicze, ale również przez zakłado-

we służby utrzymania ruchu, znajduje zastosowanie w przemyśle 

energetycznym, gazownictwie, budownictwie i wielu innych apli-

kacjach. Kamera T4MAX to połączenie kamery przemysłowej z ka-

merą strażacką, dzięki czemu zaoferować możemy Państwu pro-

dukt o najlepszych parametrach optycznych zabezpieczony przy 

tym w 100% przed jakimkolwiek uszkodzeniem mechanicznym, za-

laniem wodą czy wysoką temperaturą.  

Wymiary kamery i jej system nośny pozwalają na posługiwanie 

się w czasie akcji obiema rękoma bez konieczności odkładania czy 

wypuszczania z ręki urządzenia. Kamera działa na zasadzie prze-

twarzania promieniowania podczerwonego emitowanego przez 

obserwowane obiekty obrazując rozkład temperatury na całej ich 

powierzchni (również cieczy i gazów). W modelu T4MAX zastoso-

wano duży 4,3” (tryb 16x9) fluorescencyjny ekran ciekłokrystalicz-

AKCESORIA OPCJONALNE

SUPER REDHOT 
Przypisywanie punktom o temperaturze powyżej 250 stopni C barw 

żółtej, pomarańczowej i czerwonej

THERMAL THROTTLE
Wskaźnik termiczny – najcieplejsze punkty o temperaturze do

250 stopni C prezentowane są w kolorze niebieskim

TRANSMITTER
Zdejmowalny uchwyt z wbudowanym nadajnikiem do transmisji bez-

przewodowej obrazu z kamery do przenośnego monitora MobileLink

SCREENSAVER
Zdejmowalny uchwyt z wbudowaną wewnętrzną nagrywarką 

umożliwiającą nagranie 30 min. Video i wykonania 300 zdjęć,

z wyjściem USB.

SAVERTRANSMITER
Zdejmowalny uchwyt z wbudowanym nadajnikiem do transmisji 

bezprzewodowej obrazu z kamery do przenośnego monitora Mo-

bileLink oraz z wewnętrzną nagrywarką umożliwiającą nagranie

1 godz. Video i wykonania 300 zdjęć, z wyjściem USB.

MOBILELINK
Przenośny 3,5” monitor udaroodporny do bezprzewodowego od-

bioru obrazu z kamery wyposażonej w transmiter. MOBILE LINK 

może obsługiwać dwie kamery jednocześnie i posiada dodatkowe 

wyjście antenowe.

WYBRANE AKCESORIA DODATKOWE:
• Ładowarka samochodowa (umożliwia ładowanie akumulatora 

osadzonego w kamerze)

• Ładowarka inteligentna (umożliwia ładowanie i rozładowanie aku-

mulatora)

• Osłona przeciwsłoneczna monitora

• TACPORT (umożliwia zasilanie on-line kamery i wyprowadzenie 

sygnału video)

ny umożliwiający obserwowanie danego obszaru bez konieczności 

zbliżania kamery do twarzy nawet w warunkach silnego zadymie-

nia oraz matrycę mikrobolometryczną 320x240 detektorów o wy-

sokich właściwościach obrazowania termicznego. Zakres spektralny 

kamery T4MAX zawierający się w przedziale 7.5-14 μm gwarantu-

je bardzo skuteczne działania przy lokalizacji ludzi i źródeł ognia

w najtrudniejszych warunkach pożarowych.

Dzięki swoim możliwościom i wyjątkowo poręcznym rozmia-

rom, kamera BULLARD T4MAX jest, obok kamery BULLARD T3MAX,  

najczęściej kupowaną przez służby pożarnicze, kamerą termowi-

zyjną na świecie.

KAMERY TERMOWIZYJNE
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