
SPECYFIKACJA WYDAJNOŚCI WYŚWIETLACZA OBRAZU TERMICZNEGO:
Typ sensora: 320 x 240 niechłodzony mikrobolometr

Pole widzenia: 35° poziomo x 27° pionowo
Zakres widma: 8-14 mikronów fal długich podczerwieni (LWIR)
Panewka przechylenia: obrót do 370°/przechylenie do 135°
Prędkość: 2 obroty/przechylenia; szybko/wolno
Obsługa: opcja sterowania przewodowego lub zdalnego bezprzewodowego 
Wymogi zasilania: 9-16 VDC
Wyjście wideo: NTSC/PAL
Częstotliwość: 30 Hz
Wymiary: 6,75 x 7,25 x 8 cali
Waga: 4 funty
Zasilanie: 12 VDC szybko odłączalne
Video: BNC/RCA szybko odłączalne
Gwarancja: 1 rok, ograniczona

DANE TECHNICZNE:
Detektor Niechłodzona macierz mikrobolometryczna 80x60 detektorów 
Zakres spektralny 7 - 14 μm
Częstotliwość 30 Hz
Rozdzielczość 0.075 stopnia C
Soczewka Germanowa, 14  mm
Kąt widzenia 45 stopni x 33 stopni  
Czas pracy > 3 h
Wymiary 165 x 86 x 101 mm
Waga 0.68 kg z baterią (bez baterii 0.56 kg)

CHARAKTERYSTYKA
• przewodowa i bezprzewodowa opcja zdalnego sterowania

• kolor obudowy: biały lub czarny

• wewnętrzny system ogrzewania zapobiega oblodzeniu obiektywu 

• zdolność widzenia przez mgłę, dym i opady atmosferyczne

• obiekty o wyższej temperaturze wyświetlane jako „rozgrzane 

do białości”

• zawiera ekranowany kabel wideo długości 25 cali

• dostarczany w komplecie z samostojącym

7-calowym monitorem typu zagłówkowego TFT/LCD

• (panoramiczny) wyświetlacz, proporcja szerokości

do wysokości ekranu 16:9

• (2) wejścia wideo

• wbudowany nadajnik słuchawkowy podczerwieni 

• (1) rok gwarancji

Kamera termowizyjna Golight Helios
z przewodowym sterowaniem z panelu sterowniczego 

HELIOS jest tanim systemem przetwarzania obrazu termicznego o wy-

sokiej rozdzielczości, umożliwiającym użytkownikowi widzenie w cał-

kowitej ciemności. Wykorzystując kamerę FLIR 240 x 320 system może 

łatwo dostrzec obiekty wielkości człowieka z odległości ponad 450m. 

Termiczny rdzeń używa technologii czujników fal długich podczerwie-

ni, pozwalających na widzenie przez dym, mgłę, deszcz itp.

HELIOS pozwala na zdalne pozycjonowanie, posiada obrót do 370° 

i przechylenie do 135°. HELIOS jest oferowany z przewodowym dżoj-

stikiem lub bezprzewodowym pilotem. Pilot bezprzewodowy typu RF 

można zaprogramować na wymaganą częstotliwość w celu nieprze-

rwanego korzystania z jednego lub wielu systemów. HELIOS jest łatwy 

w montażu przy użyciu nowatorskiej płyty montażowej ze stykiem blo-

kowania oddolnego, co pozwala na prosty, dwuetapowy proces mon-

BULLARD ECLIPSE to najbardziej mobilna, 

najlżejsza i najmniejsza na świecie, niewia-

rygodnie odporna i wytrzymała kamera 

termowizyjna zaprojektowana specjalnie 

dla oddziałów strażackich (ratowniczych) 

zagrożonych największym niebezpieczeń-

stwem związanym z rozpoznaniem i pro-

wadzeniem akcji ratowniczej. 

Kamera działa na zasadzie przetwarzania promieniowania pod-

czerwonego emitowanego przez obserwowane obiekty obrazując 

rozkład temperatury na całej ich powierzchni (również cieczy i ga-

zów). W modelu ECLIPSE zastosowano 2,5” fluorescencyjny ekran 

ciekłokrystaliczny umożliwiający obserwowanie danego obszaru bez 

konieczności zbliżania kamery do twarzy nawet w warunkach silne-

go zadymienia oraz matrycę mikrobolometryczną 80x60 w techno-

logii VOx o wysokich właściwościach obrazowania termicznego. Za-

kres spektralny kamery ECLIPSE zawierający się w przedziale 7-14 μm 

gwarantuje bardzo skuteczne działania przy lokalizacji ludzi i źródeł 

ognia w najtrudniejszych warunkach pożarowych.

Kamera ECLIPSE dostarczana jest z oprogramowaniem Eclipse 

Control Panel umożliwiającym zarejestrowanie swojej kamery przez 

Internet, dzięki czemu diagnostyka serwisowa, wszystkie nowe apli-

kacje i możliwości adresowane kamerze ECLIPSE, z których użytkow-

nik będzie chciał skorzystać,  będą dostępne bez konieczności wysy-

łania kamery do serwisu.

Kamera termowizyjna Bullard Eclipse
ZASTOSOWANIA:
lokalizacja źródeł ognia; monitorowanie rozchodzenia się strefy pło-

mieni; poszukiwanie ludzi; zastosowania wojskowe; oraz wiele innych

ZALETY:
wyjątkowo prosta, bez stresowa obsługa jedną ręką i jednym przy-

ciskiem; akumulator pozbawione są efektu pamięciowego i dosto-

sowane do pracy w wysokich temperaturach; możliwość ładowania 

kamery bezpośrednio w wozie bojowym (opcja); odporna na dzia-

łanie ekstremalnych temperatur; odporna na krótkotrwałe działanie 

płomieni; zabezpieczona przed działaniem wody i kurzu – zgodnie

z IP67; odporna na uderzenia i wstrząsy (kamera testowana była 

przy upadkach z wysokości 2 m, nie wykazano żadnego wpływu na 

jakość obrazu i poprawność działania)

AKCESORIA OPCJONALNE
Koloryzacja (kolory żółty /pomarańczowy /czerwony dla temperatur 

powyżej 250C). Pomiar temperatury (obrazowanie graficzne lub /

i cyfrowe). Logo – wgranie dowolnego Logo startowego

tażu. Obudowa panewki przechyłowej wykorzystuje napęd o wysokim 

momencie obrotowym z pokrytymi powłoką metalowymi zębatkami, 

co gwarantuje lata bezawaryjnej pracy. Szybko odłączalne kable po-

zwalają na łatwe zdjęcie urządzenia z pojazdu w ciągu kilku minut. HE-

LIOS składa się z wodoszczelnej obudowy, odpornej na promieniowanie

UV i oddziaływanie słonej wody. Zastosowanie na lądzie i na morzu. 

Zasilanie 12V DC idealne do pojazdów i jednostkach pływających. 

Bez względu na to, czy ma być stosowany do egzekwowania prawa, 

pierwszego reagowania, czy też działań w ramach nadzoru i ochrony,

HELIOS jest najlepszym produktem w skali ceny i wydajności. 

KAMERY TERMOWIZYJNE
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