
Dräger UCF® FireVista
Κάμερα θερμικής απεικόνισης

Μικρή, ελαφριά, ανθεκτική και με χειρισμό μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού:
Η συμπαγής κάμερα θερμικής απεικόνισης Dräger UCF® FireVista παρέχει
άριστη ποιότητα εικόνας ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
Η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση και παρέχει τη βέλτιστη δυνατή υποστήριξη
στις αποστολές πυρόσβεσης. Εξαιρετική ποιότητα – ειδικά για την τιμή της.
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Αντιθαμβωτική προστασία

Κρίκος για τον ιμάντα μεταφοράς

Μεγάλη οθόνη 3,5 in (9 cm)

Πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

Εύκολη στη χρήση

Εξωτερικό κέλυφος  
ανθεκτικό στη θερμότητα, 

ανθεκτικό στις κρούσεις
Κλάση προστασίας IP67

Ιμάντας
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ+

Ιδανική για αποστολές πυρόσβεσης
Όταν η φωτιά, ο καπνός και το σκοτάδι δυσχεραίνουν την πυρόσβεση, η κάμερα θερμικής απεικόνισης της Dräger
παρέχει ζωτικής σημασίας αίσθηση του προσανατολισμού, βοηθώντας τον πυροσβέστη να προχωρήσει και να
εντοπίσει την εστία της φωτιάς και τα θύματα. Η κάμερα Dräger UCF FireVista σάς βοηθάει να αξιολογείτε όσο το
δυνατόν καλύτερα τις επικίνδυνες καταστάσεις και, έτσι, να είστε περισσότερο προστατευμένοι.

Άριστη ποιότητα εικόνας
Ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, η κάμερα Dräger UCF FireVista παράγει εξαιρετική εικόνα. Είναι
βελτιστοποιημένη για την πυρόσβεση κτιρίων και κατασκευών και παρέχει καθαρή εικόνα ακόμη και σε πυκνό καπνό
και σκοτάδι. Χάρη στην υψηλή θερμική ευαισθησία της, ανιχνεύει με αξιοπιστία ακόμα και τις πιο μικρές διαφορές
στη θερμοκρασία, ώστε να εντοπίζετε τις εστίες φωτιάς πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα που προβάλλεται
δείχνει μια σαφή αντίθεση ανάμεσα σε τοίχους, πόρτες και σκάλες. Η υψηλή ανάλυση και ο ρυθμός πλαισίου
διασφαλίζουν ότι λαμβάνετε μια γρήγορη επισκόπηση σε κλάσματα του δευτερολέπτου στη βέλτιστη ποιότητα
εικόνας. Έτσι, ο εντοπισμός των ατόμων γίνεται πιο γρήγορα. Έχοντας καθαρή εικόνα, μπορείτε να ερευνήσετε τα
δωμάτια και τις γύρω περιοχές για εστίες φωτιάς ή να εντοπίσετε τα θύματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά σάς βοηθούν
να ολοκληρώσετε την αποστολή σας γρήγορα και με ασφάλεια.

Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική στη θερμότητα
Ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας, μπορείτε να βασιστείτε στη στιβαρότητα και τη
θερμοανθεκτικότητα αυτής της κάμερας. Χάρη στο σχεδόν άφθαρτο εξωτερικό της κέλυφος, η κάμερα Dräger
UCF FireVista είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμότητα. Μπορεί επίσης να αντέξει εύκολα τις μηχανικές
καταπονήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας αποστολής. Η κλάση προστασίας IP67 σημαίνει ότι το νερό
και η σκόνη δεν επηρεάζουν την κάμερα υπό τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας.

ΑΝΕΣΗ

Ελαφριά και εύχρηστη
Με βάρος μόλις 870 g, αποτελεί μια από τις πιο ελαφριές κάμερες θερμικής απεικόνισης στην αγορά. Σε μια
αποστολή, αυτό παρέχει δύο σημαντικά οφέλη: αυξημένη κινητικότητα και ελάχιστη σωματική επιβάρυνση για τον
χρήστη. Ο συμπαγής σχεδιασμός διασφαλίζει τον άνετο χειρισμό της.

Ευκολία χρήσης με το πάτημα ενός κουμπιού
Η κάμερα σκόπιμα δεν διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες και επικεντρώνεται στη βελτιστοποιημένη θερμική
απεικόνιση. Με μόνο έναν διακόπτη on/off, η κάμερα απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια για τον χειρισμό της. Ετοιμη για
λειτουργία σε ελάχιστο χρόνο, σάς δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Έτσι,
εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο σε κρίσιμες καταστάσεις. Παρά τον συμπαγή σχεδιασμό της διαθέτει μεγάλη οθόνη,
ώστε να είστε σε θέση να αξιολογείτε την κατάσταση σε συνεργασία με τρίτους.



Οφέλη

Dräger UCF® FireVista | 03

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αξιοπιστία στη χρήση
Χάρη στην ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiFe PO4, ο χρόνος λειτουργίας των περίπου πέντε ωρών σάς δίνει
αρκετό περιθώριο για ακόμη μεγαλύτερες αποστολές. Η κάμερα δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου συντήρηση, ενώ
η ενσωματωμένη μπαταρία έχει διάρκεια ζωής περίπου 4.000 κύκλους φόρτισης.

ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μια κάμερα θερμικής απεικόνισης υψηλής ποιότητας σε ελκυστική τιμή
Η κάμερα Dräger UCF FireVista προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε ελκυστική τιμή, με την αξιόπιστη
ποιότητα της Dräger. Αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία για να εξοπλίσετε τις ομάδες σας σε μεγάλη κλίμακα με μια
εύχρηστη και τεχνικά προηγμένη κάμερα.
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Dräger UCF® FireCore

Η hands-free κάμερα θερμικής απεικόνισης Dräger UCF® FireCore
προσφέρει αδιάλειπτη οπτική του άμεσου περιβάλλοντός σας, ακόμη
και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Αυτό επιτρέπει τον πιο γρήγορο και
ασφαλή προσανατολισμό σας, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η επίγνωση της
κατάστασης.



Τεχνικά Δεδομένα
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Dräger UCF FireVista
Διαστάσεις κάμερας (Π x Υ x Β) 134 x 89 x 134 mm
Βάρος 870 g συμπ. επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Οθόνη
Χρωματικές ενδείξεις 1
Μέγεθος (διαγωνίως) 3,5 in (9 cm)
Οπτικό πεδίο 37° κάθετα / 50° οριζόντια / περίπου 63° διαγώνια

Περίβλημα
Προστατευτικό λαστιχένιο κάλυμμα Σιλικονούχο ελαστικό
Βρόχοι μεταφοράς Ύφασμα με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
Υλικό περιβλήματος Πλαστικό με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία

Ιδιότητες υπερύθρων
Ανάλυση 320 x 240 pixels
Θερμική ευαισθησία 50 mK / 0,05°C
Ρυθμός πλαισίου 30 Hz
Εύρος φάσματος 7 – 14 µm

Πληροφορίες λειτουργίας
Χρόνος λειτουργίας (στους 23°C) με επαναφορτιζόμενη μπαταρία περ. 5 ώρες
Μέτρηση θερμοκρασίας Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας -20°C … 650°C
Θερμοκρασία λειτουργίας 260°C για 5 λεπτά
Τεχνολογία μπαταρίας Ενσωματωμένη
Τύπος μπαταρίας LiFe PO4
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 2 – 4 ώρες
Εγκρίσεις και δοκιμές Κλάση προστασίας IP67 για αντοχή στη σκόνη και στην εμβάπτιση

Δοκιμή πτώσης: 2 m σε τσιμέντο

Πληροφορίες παραγγελίας

Κάμερα θερμικής απεικόνισης

Dräger UCF® UCF FireVista 37 19 350

Περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης
Βάση φόρτισης, μονάδα τροφοδοσίας (130-240 V), προσαρμογέας φορτιστή αυτοκινήτου, ιμάντες χειρός (προσαρτημένοι στην κάμερα),
αποσπώμενος
ιμάντας και οδηγίες χρήσης.



Σημειώσεις
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

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

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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