
TRANSMITTER

SCREENSAVER

MOBILELINK

ZASTOSOWANIA:
• lokalizacja źródeł ognia 

• monitorowanie rozchodzenia się strefy płomieni

• poszukiwanie ludzi

• zastosowania wojskowe

• zastosowania przez Policję i Straż Ganiczną

• badanie środowiska, wykrywanie zanieczyszczeń w powietrzu 

i wodzie

• wykrywanie strat ciepła i wycieków w procesach chemicznych

• obserwacja procesów chemicznych

• diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych

• badanie stanu instalacji elektrycznej 

• wykrywanie nieszczelności wysokociśnieniowych instalacji

gazowych

• oraz wiele innych

ZALETY:
• wyjątkowo prosta, bez stresowa obsługa jedną ręką w rękawicy 

i bez

• szerokie i wyraźne pole widzenia

• poczwórny ZOOM

• wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

• kamera umożliwia punktowy pomiar temperatury

• akumulatory pozbawione są efektu pamięciowego i dostosowa-

ne do pracy w wysokich temperaturach - łatwa i szybka wymia-

na akumulatora - 1-2 sek.

• możliwość ładowania kamery bezpośrednio w wozie bojowym

• odporna na działanie ekstremalnych temperatur

• odporna na krótkotrwałe działanie płomieni

• zabezpieczona przed działaniem wody i kurzu – zgodnie z IP67 

- kamera jest NIEZATAPIALNA

• odporna na uderzenia i wstrząsy (kamera testowana była przy 

upadkach z wysokości 2 m; nie wykazano żadnego wpływu na 

jakość obrazu i poprawność działania)

• przekątna wyświetlacza – 4,3” (130.560 pix.)

• wysoka rozdzielczość termiczna - 0,05 stopnia C

• zakres spektralny – 7.5-14 μm

• częstotliwość – 30 Hz

• kamera posiada niechłodzony detektor mikrobolometryczny

o rozdzielczości 320x240 pikseli

• waga kamery gotowej do pracy - 1.7 kg

• kamera obrazuje paletą kolorów rozkład temperatury od 250 

stopni C wzwyż (żółty, pomarańczowy, czerwony)

• punkty o najwyższych temperaturach do 250 stopni C oznacza-

ne mogą być kolorem niebieskim (funkcja Thermal Throttle)

• kamera zabezpieczona jest przed urazami mechanicznymi (upa-

dek z wysokości 2m), zalaniem wodą i krótkotrwałym działa-

niem płomieni

• obudowa kamery wykonana jest z materiału termoplastycz-

nego ULTEM

• kamera posiada funkcję ZOOM

• kamera w zależności od typu ukompletowania może umożliwiać 

bezprzewodową transmisję i odbiór oraz archiwizację obrazu

• kamera w zależności od typu ukompletowania może być wy-

posażona w odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki przenoś-

ny monitor Mobile Link kompatybilny z bezprzewodowym sy-

stemem transmisji kamery i zapewnia radiowy odbiór obrazu

z kamery

• kamera w zależności od typu ukompletowania może być wypo-

sażona w przenośną antenę przekaźnikową sygnału z kamery 

(np. z poziomu poniżej powierzchni ziemi) do przenośnego od-

biornika naziemnego

• wytrzymałość na temperaturę otoczenia w trakcie pracy:

• 16 minut dla temperatury 150 stopni C

• 8 minut dla temperatury 260 stopni C

• kilka sekund dla temperatury < 1000 stopni C

DANE TECHNICZNE:
Detektor: Niechłodzona macierz mikrobolometryczna

320x240 detektorów 

Zakres spektralny: 7.5 - 14 μm

Częstotliwość: 30 Hz

Rozdzielczość: 0.05 stopnia C

Soczewka: Germanowa, 5.8 mm

Kąt widzenia: 32 stopni w pionie, 50 stopni w poziomie 

Czas pracy: 3 h

Wyświetlacz: 4.3”, 130560 pikseli

Czas aktywacji: 4 sekundy

AKCESORIA OPCJONALNE

TRANSMITTER
Zdejmowalny uchwyt z wbudowanym nadajnikiem do transmisji bez-

przewodowej obrazu z kamery do przenośnego monitora MobileLink

SCREENSAVER
Zdejmowalny uchwyt z wbudowaną wewnętrzną nagrywarką umożli-

wiającą 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 

akumulatora)

• Osłona przeciwsłoneczna monitora

• TACPORT (umożliwia zasilanie on-line kamery

i wyprowadzenie sygnału video)

KAMERY TERMOWIZYJNE
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