
Dräger UCF® 8000
Warmtebeeldcamera’s

De robuuste UCF® 8000-warmtebeeldcamera van Dräger levert volmaakte
beeldkwaliteit met uitzonderlijke detaillering. De camera is intrinsiek veilig
en voldoet aan de ATEX-richtlijnen voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen, inclusief zone 1.
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Zonnescherm

Afneembare  

cameravoet,  

uitzonderlijk robuust

Bevestigingsogen voor  

nekdraagriem

Toets voor stilstaand beeld

Display

4-weg bedieningstoets

Camera aan/uit

Cameragreep

Bevestigingspunt voor 

uittrekbaar koord

USB-aansluiting

IR-venster

Laserpointer

Bevestigingsoog voor  

nekdraagriem

Dräger UCF 8000 
met NFPA-goedkeuring
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Kristalheldere beelden

De UCF 8000-warmtebeeldcamera van Dräger levert brandbestrijders beelden van superieure kwaliteit,
zelfs als het zicht niet optimaal is. Een resolutie van 384 x 288 pixels en een 2-voudige zoom garanderen
een gedetailleerde weergave van de situatie. Met het actuele beeld continu voor ogen, kunnen ruimtes en
omgevingen snel en veilig worden doorzocht.

Beter overzicht, meer details

De kans om belangrijke details over het hoofd te zien is alleszins reëel en met name in lastige situaties een
probleem. Dankzij de "application switch" (voor toepassingsspecifieke bedrijfsmodi), biedt de Dräger
UCF 8000 de mogelijkheid om met één druk op de knop de camerabeeldweergave optimaal in te stellen
voor de uit te voeren specifieke taak. De cameraweergave kan bijvoorbeeld worden geoptimaliseerd voor het
opsporen van personen of brandhaarden.

Met een druk op de knop selecteert u één van de drie extra beeldmodi:

‒ Brand (brandbestrijding)
‒ Personen (opsporen en redden)
‒ ThermalScan (zoeken naar gloeihaarden)

Deze extra keuzeoptie biedt brandbestrijders beter zicht op iedere situatie.

Uitzonderlijk robuust

Deze camera blijft ook onder de zwaarste en moeilijkste omstandigheden en tijdens de meest veeleisende
toepassingen volledig betrouwbaar. De met een vrijwel onverwoestbare behuizing uitgeruste Dräger
UCF 8000 is hittebestendig en is probleemloos bestand tegen iedere gebruiksspecifieke mechanische
belasting. Dankzij de hoge beschermingsklasse IP67, zijn Dräger UCF 8000-warmtebeeldcamera's bestand
tegen karakteristieke operationele omstandigheden, zoals de aanwezigheid van water en stof. De moderne
lithium-ion accutechnologie zorgt voor een bedrijfstijd van maximaal vier uur, zodat gebruikers zich hier bij een
langere inzet geen zorgen over hoeven te maken.

Comfortabele bediening met één hand

Werken met de UCF 8000-warmtebeeldcamera van Dräger betekent dat één hand altijd vrij blijft: een uiterst
waardevol pluspunt dat de gebruiker extra bewegingsvrijheid biedt. Dankzij zijn compactheid en het goed
uitgebalanceerde, geringe gewicht van 1,4 kg laat de camera zich zeer gemakkelijk met één hand bedienen. De
intuïtieve bediening zorgt voor veilig cameragebruik en optimaal gebruik van de beschikbare functies, ook onder
uiterst stressvolle omstandigheden. Een zeer robuuste cameravoet die op de camera bevestigd kan worden,
stelt de gebruiker in staat om op de grond te steunen zonder de camera te moeten loslaten. Ook zijn er diverse
draagopties voor optimaal draagcomfort.
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EX-bescherming voor betere veiligheid

Bij inzetten waarbij geen sprake is van brand, kan er sprake zijn van explosiegevaar. De gebruikte uitrusting mag
dan geen ontstekingsbron vormen. Ook in dergelijke situaties is de Dräger UCF 8000 het perfecte toestel. De
camera is intrinsiek veilig en voldoet aan de ATEX-richtlijnen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen,
inclusief zone 1.

Uitgebreide functionaliteit

Geoptimaliseerde beeldverwerking zorgt in een fractie van een seconde voor een sneller overzicht. De
Dräger UCF 8000 biedt zelfs de mogelijkheid om even “om de hoek te kijken” wanneer bijvoorbeeld de
bewegingsvrijheid of het zicht door de gedragen uitrusting wordt belemmerd. Met de “snapshot”-functie voor
stilstaand beeld kan het warmtebeeld korte tijd worden "bevroren" en op het display worden bekeken. Zo is
men in staat ook moeilijk toegankelijke zones snel en veilig te onderzoeken. De geïntegreerde laserpointer
maakt het aanmerkelijk eenvoudiger om gevaarlocaties – bijvoorbeeld gloeihaarden – voor andere teamleden
aan te wijzen en de bestrijdingsroute duidelijk te markeren. De Dräger UCF 8000 biedt altijd een hoge
temperatuurresolutie – ook in zeer hete situaties. Daardoor is het mogelijk om, ook in de nabijheid van
een brand, koelere objecten zoals personen, met de best mogelijke resolutie te herkennen. Geïntegreerde
video- en geluidsregistratie en de mogelijkheid om afzonderlijke beelden op te nemen maken deel uit van het
functiepakket van de Dräger UCF 8000.

Standaard USB-interface

De warmtebeeldcamera is standaard uitgerust met een USB 2.0-aansluiting, die het mogelijk maakt om de
camera te configureren (bijv. instelling van een individueel opstartbeeld) en het warmtebeeld rechtstreeks door
te zenden naar een pc. Opgenomen beelden en video's die voor documentatiedoeleinden worden gebruikt
kunnen ook naar een pc worden doorgestuurd.

Doorgaan met opnemen met een volle geheugenkaart

Wanneer de geheugencapaciteit van ca. twee uur volledig is gebruikt, zorgt de zwarte doos van de Dräger
UCF 8000 er, net als bij de UCF 7000, voor dat de warmtebeeldvideo blijft werken. Als het geheugen vol is,
neemt de camera gewoon vanaf het begin over de bestaande beelden heen op. Het opnemen blijft automatisch
doorgaan.

Leverbaar met NFPA 1801–2013 goedkeuring

Warmtebeeldcamera's van Dräger zijn verkrijgbaar met NPFA 1801-2013 certificatie. De NFPA-
certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie en omvat de zwaarste, meest
uitgebreide brandweertesten ter wereld. De gestandaardiseerde gebruikersinterface en identieke kleur- en
temperatuurschalen vergemakkelijken training en eenvoudig gebruik van de camera.
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Transportkoffer

Robuuste kunststof koffer, van binnen gevoerd.
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Acculader

Voor gelijktijdig laden van de accu van de camera en een afzonderlijke
accu.
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Nekdraagriem

Om de camera te dragen zonder vast te hoeven houden.
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Uittrekbaar koord

Voor bevestiging aan het ademluchttoestel.
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Set voor voertuiginstallatie

Bestaat uit een houder en een 12 – 30 V-bevestigingskabel.

Verwante producten
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Dräger UCF® 6000

Deze camera is met één hand te bedienen en levert zelfs onder de
meest extreme omstandigheden een uitstekende beeldkwaliteit. De
gebruiksvriendelijke warmtebeeldcamera Dräger UCF® 6000 kenmerkt
zich door zijn gebruiksgemak en essentiële, innovatieve functies.
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Dräger UCF® 7000

Eenvoudig met één hand te bedienen. Zie meer en neem betere
beslissingen met de optimale weergave-opties van de Dräger UCF®

7000-warmtebeeldcamera. De camera is intrinsiek veilig (ATEX zone 1)
en biedt het maximale veiligheidsniveau en optimale betrouwbaarheid in
explosiegevaarlijke omgevingen.
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Dräger UCF® 9000

Blijf altijd doelgericht: De Dräger UCF® 9000 warmtebeeldcamera is
een warmtebeeld- en digitale camera in één. Met deze camera bent u
altijd goed uitgerust, zelfs voor complexe taken; van brandbestrijding
en werken met gevaarlijke stoffen in ATEX-zone 1 tot het opnemen en
vastleggen van trainingen.
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Dräger UCF® 8000
Afmetingen van de camera (b x h x d) 125 x 280 x 110 mm
Gewicht 1,4 kg incl. accu

Display
Technologie Vloeibaar-kristalscherm (LCD)
Afmeting (diagonaal) 9 cm
Weergavemodi Standaard, Brand, Personen, ThermalScan

Behuizing
Beschermlaag Rubbermateriaal EPDM
Draaglussen Materiaal bestand tegen hoge temperaturen
Materiaal van de behuizing Kunststof bestand tegen hoge temperaturen
Beschermingsklasse IP67

Infraroodspecificaties
Type sensor a-Si microbolometer array
Resolutie 384 x 288 pixels
IR spectraal 7 tot 14 μm
Temperatuurgevoeligheid Normaal 0,035 °C
Beeldfrequentie 50 Hz

Optische eenheid
Materiaal Germanium
Focus 1 m tot oneindig
Gezichtsveld Horizontaal: 57° / Verticaal: 41° / Diagonaal: 74°

Behandeling en gebruik
Gebruiksduur (bij 23 °C) met accu Gemiddeld 4 uur
Temperatuurmeting Digitale temperatuuraanduiding: -40 °C … 1.000 °C
Bedrijfstemperatuur -40 °C tot 85 °C (in de camera),

150 °C voor 20 min, 260 °C voor 10 min
Accutechnologie Herlaadbare lithium-ion accu's
Accu-indicator Exacte 4-trapsweergave van het laadniveau
Toelatingen De Dräger UCF® 8000 voldoet aan de volgende

explosieveiligheidsvoorschriften:
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
Het toestel is als volgt geclassificeerd:
voor Europa: l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4 Gb
voor Australië: Ex ib llC T4 GB
Voor de VS en Canada: klasse l, div. 2, groepen A, B, C, D,
klasse l, zone 1, Ex ib llC T4
NFPA 1801:2013
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

90
 7

1 0
39

 |
 16

.12
-2

 |
 H

Q
 |

 P
P 

| 
O

nd
er

he
vig

 a
an

 w
ijz

ig
in

ge
n 

| 
©

 2
01

6 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Dräger UCF® 8000
Dräger UCF® 8000 (50 Hz) 83 25 350

Toebehoren
Transportkoffer 83 21 099
Nekriem 83 23 031
Uittrekbaar koord 83 23 032
Veiligheidslus voor om de hand 83 23 033
Lithium-ion accu (met EX-goedkeuring) 83 23 075
Acculader 83 21 247
Voeding voor acculader 83 16 994
Voertuiginstallatieset (houder en 12 – 30 V-kabel) 83 21 110
Zuignap-driepoot, bijv. voor bevestiging op het dak van het
voertuig

83 23 070

Driepoot 83 21 254
12 V-adapter voor gebruik met driepoot 83 21 251
12 V-voeding voor gebruik met driepoot 83 16 994

Inbegrepen in het pakket
Warmtebeeldcamera met geïntegreerde laserpointer, functie voor stilstaand beeld, 2-voudige zoom, 3 extra weergavemodi (“application
switch”) inclusief ThermalScan-functie en opslag van beeld en geluid, 1 accu en 1 oplader. Tevens inbegrepen zijn een USB-kabel
(camerastandaard:
USB 2.0-interface), een afneembare cameravoet, pc-software, een gebruiksaanwijzing en een beknopte handleiding.


