
Dräger UCF® FireVista
Termal Görüntüleme Kamerası

Küçük, hafif, dayanıklı ve sadece tek düğmeyle kullanılabilir: Kompakt
termal görüntüleme kamerası Dräger UCF® FireVista, en zor çalışma
koşullarında bile mükemmel görüntü kalitesi sunar. Kamera hemen
kullanıma hazırdır ve yangın söndürme görevlerinde olabilecek en iyi
desteği sunar. Üstün kalite - özellikle de fiyatta.
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Parlama kalkanı

Taşıma askısı için sabitleme  
halkası

Geniş ekran 3,5 inç (9 cm)

Açma/Kapatma düğmesi
Kolay kullanım

Isıya dayanıklı, darbeye  
dayanıklı dış kaplama

Koruma sınıfı IP67

Bant



Avantajlar

02 | Dräger UCF® FireVista

GÜVENLİK+

Yangınla mücadeleye ideal biçimde uygundur
Alevler, duman ve karanlık, yangınla mücadeleyi zorlaştırdığında Dräger termal görüntüleme kamerası, hayati
bir yön bulma algısı sunarak itfaiyecinin ilerlemesini, yangın kaynağını belirlemesini ve kazazedeleri bulmasını
destekler. Dräger UCF FireVista tehlikeli durumları optimum şekilde değerlendirmenize ve bu sayede ek
güvenlik elde etmenize yardımcı olur.

Mükemmel görüntü kalitesi
Görüşün zayıf olduğu durumlarda bile Dräger UCF FireVista olağanüstü görüntüler verir. Yapısal yangınlarla
mücadele için optimize edilmiştir ve yoğun duman ve karanlıkta bile net görüş sunar. Yüksek termal hassasiyeti
sayesinde sıcaklıktaki en küçük farkları bile algılar, böylece yangın kaynaklarını daha hızlı bulmanıza olanak
tanır. Bu da gösterilen görüntünün duvarlar, kapılar ve merdivenler arasında net bir kontrast göstermesi
demektir. Yüksek çözünürlük ve kare hızı, optimum görüntü kalitesinin anında hızlı bir genel görünüm vermesini
sağlar. Bu da insanları ararken onları daha hızlı bulmanıza yardımcı olur. Net bir görüş ile odalarda ve çevre
alanlarda yangın kaynaklarını arayabilir veya kazazedeleri bulabilirsiniz. Bu özellikler görevinizi hızla ve güvenle
tamamlamanıza yardımcı olur.

Son derece sağlam ve ısıya dayanıklı
En zorlu çalışma koşullarında bile kameranın sağlamlığına ve ısıya dayanıklılığına güvenebilirsiniz. Neredeyse
parçalanamaz dış kaplaması sayesinde Dräger UCF FireVista, ısıya son derece dayanıklıdır. Bir görev sırasında
oluşabilecek mekanik gerilimlere de kolayca dayanabilir. IP67 koruma sınıfı, suyun ve tozların tipik çalışma
koşullarını etkileyememesi anlamına gelir.

KONFOR

Hafif ve yönetilebilir
Sadece 870 g ağırlığı, bu ürünü piyasadaki en hafif termal görüntüleme kameralarından biri kılar. Bir görev
sırasında bu, iki önemli avantaj demektir: kullanıcı için daha fazla hareket imkanı ve minimum fiziksel zorlanma.
Kompakt tasarım, konforlu kullanım sağlar.

Tek düğmeyle çalıştırma sayesinde kullanım kolaylığı
Kamerada bilinçli bir şekilde ek işlevler kullanılmamış, optimize termal görüntülemeye odaklanılmıştır.
Sadece tek bir açma/kapatma tuşu ile kamerayı kullanmak, asgari çaba gerektirir. Hızla kullanıma hazırdır
ve sadece birkaç saniyede size ihtiyacınız olan bilgileri verir. Bu da kritik görev durumlarında size değerli
zamandan kazandırır. Kompakt tasarımına rağmen geniş bir ekranı vardır, böylece başkalarıyla durumu
değerlendirebilirsiniz.

BAKIM

Kullanım sırasında güvenilir
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Güçlü LiFe PO4 şarj edilebilir batarya sayesinde yaklaşık beş saatlik çalışma süresi, uzun görevlerde bile size
yeterli serbestliği tanır. Kamera neredeyse hiç bakım gerektirmez ve entegre bataryanın yaklaşık 4.000 şarj
çevrimlik ömrü vardır.

FİYAT-KALİTE ORANI

Cazip bir fiyatta yüksek kaliteli termal görüntüleme kamerası
Dräger UCF FireVista, güvenilen Dräger kalitesiyle cazip bir fiyata olağanüstü görüntü kalitesi sunar. Bu fırsattan
yararlanarak acil durum ekiplerinizi geniş bir ölçekte kolay kullanılan ve teknik açıdan gelişmiş bir kamera ile
donatın.

İlgili Ürünler
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Dräger UCF® FireCore

Dräger UCF® FireCore, en zorlu koşullarda bile size yakın çevrenizin
kesintisiz görüntüsünü verirken ellerin serbest olmasına imkan tanıyan
termal görüntüleme kamerasıdır. Bu, yönünüzü daha hızla ve güvenle
bulmanıza olanak tanırken durumsal farkındalığınızı da iyileştirir.
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Dräger UCF FireVista
Kamera boyutları (g x y x d) 134 x 89 x 134 mm
Ağırlık 870 g, şarj edilebilir batarya dahil

Ekran
Renk modu 1
Boyut (çapraz) 3,5 inç (9 cm)
Görüş alanı dikey 37° /yatay 50°/ çapraz yakl. 63°

Gövde
Koruyucu kauçuk kapak Silikon kauçuk
Taşıma halkaları Yüksek sıcaklığa dayanıklı kumaş
Gövde malzemesi Yüksek sıcaklığa dayanıklı plastik

Kızılötesi özellikler
Çözünürlük 320 x 240 piksel
Termal hassasiyet 50 mK / 0,05 °C
Kare hızı 30 Hz
Spektrum aralığı 7- 14 µm

Çalışma bilgileri
Çalışma süresi (23 °C'de), şarj edilebilir batarya ile yakl. 5 saat
Sıcaklık ölçümü Dijital sıcaklık gösterimi -20 °C … 650 °C
Çalışma sıcaklığı 5 dakikalığına 260 °C
Batarya teknolojisi Entegre
Batarya tipi LiFe PO4
Batarya şarj süresi 2 - 4 saat
Onaylar ve testler Toza ve suya batmaya direnç için IP67 koruma sınıfı

Düşürme testi: beton üzerine 2 m

Sipariş Bilgileri

Termal görüntüleme kamerası

Dräger UCF® UCF FireVista 37 19 350

Teslimat kapsamına dahil olanlar
Şarj kızağı, güç kaynağı ünitesi (130-240 V), araç şarj adaptörü, bir çift el halkası (kameraya takılır), uzatılabilir kordon ve kullanım
kılavuzu.
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2139.
Sokak
No:2 Ekim Plaza Kat: 3 D:14-15
Çankaya Ankara
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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