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W skupieniu
podchodząc do zagrożenia
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Czy nie zauważyliśmy gorącego punktu w tym
budynku? Gdzie znajduje się najbardziej gorący
punkt? Jaki jest poziom załadunku ciężarówki prze-
wożącej materiały niebezpieczne, która brała udział
w kolizji? I - co najważniejsze - jak możemy
usprawnić naszą taktykę operacyjną? Jeśli podczas
akcji lub szkolenia zabłądzisz w ciemnościach, trzy
kamery termowizyjne Dräger specjalnie stworzone
z myślą o straży pożarnej zapewnią niezbędny
wgląd w sytuację z użyciem przydatnych funkcji
gwarantujących łatwe i szybkie zachowanie wyma-
ganej orientacji - aby ratować życie innych i dla
własnego bezpieczeństwa.

JEDNA RĘKA ZAWSZE GOTOWA DO AKCJI

Ważące zaledwie 1,4kg kompaktowe kamery termowizyjne nosi
się łatwo jednoręcznie. Jedna dłoń wystarcza też do obsługi
wszystkich funkcji. Wybór przycisków i klawiszy ma miejsce 
z użyciem kciuka. Dodatkowe tryby operacyjne są szybko
wybierane przez dotknięcie przycisku, zaś powrót do trybu
standardowego odbywa się przez pojedyncze wciśnięcie
Wł./Wył.  Jedna ręka jest zawsze wolna do innych zadań. 

NIE TRAĆ NIGDY WIDOKU

Użycie

   Gaszenie pożarów

   Poszukiwania osób

   Oszacowanie sytuacji

   Alarm pożarowy

   Monitorowanie szkolenia

   Zabezpieczanie przed pożarami

   Akcje z substancjami niebezp.

   Poszukiwania osób na zewnątrz
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n = idealnie dost.    = dostosowana
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DRÄGER UCF: 

SOLIDNA, WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Zbudowana

do ratowania 

Obudowa odporna na działanie ciepła i wstrząsów
– praktycznie niezniszczalna: niezawodnie wytrzymuje

upadki i uderzenia
– klasa szczelności IP 67: zabezpieczenie przed wlotem

wody i pyłów

Osłona przeciwsłoneczna
– obraz widoczny nawet przy intensywnym świetle 

i słońcu 

Port USB 2.0
– bezpośredni transfer obrazu termowizyjnego na PC
– możliwość indywidualnej konfiguracji kamery 

Oczko do zaczepienia pasa 

Wł/Wył kamery

Punkt zaczepiania chowanej smyczy

Zintegrowany mikrofon

Wskaźnik laserowy 

Okno IR
– typ UCF 9000: większe okno od UCF 6000 i 7000 

Przycisk Snapshot
– UCF 7000 i 9000 posiadają także funkcję rejestracji obrazu

Klawisz 4-drożny
– typ UCF 6000: Wł./Wył. wskaźnika laserowego  

zamiast klawisza 4-drożnego 

Ekstremalnie solidna,

odłączana płyta

podporowa

– Umożliwia opieranie się 

o podłoże bez odkładania

kamery 

D
-1

32
25

-2
01

0
D

-1
32

05
-2

01
0



| 03

Czy nie zauważyliśmy gorącego punktu w tym
budynku? Gdzie znajduje się najbardziej gorący
punkt? Jaki jest poziom załadunku ciężarówki prze-
wożącej materiały niebezpieczne, która brała udział
w kolizji? I - co najważniejsze - jak możemy
usprawnić naszą taktykę operacyjną? Jeśli podczas
akcji lub szkolenia zabłądzisz w ciemnościach, trzy
kamery termowizyjne Dräger specjalnie stworzone
z myślą o straży pożarnej zapewnią niezbędny
wgląd w sytuację z użyciem przydatnych funkcji
gwarantujących łatwe i szybkie zachowanie wyma-
ganej orientacji - aby ratować życie innych i dla
własnego bezpieczeństwa.

JEDNA RĘKA ZAWSZE GOTOWA DO AKCJI

Ważące zaledwie 1,4kg kompaktowe kamery termowizyjne nosi
się łatwo jednoręcznie. Jedna dłoń wystarcza też do obsługi
wszystkich funkcji. Wybór przycisków i klawiszy ma miejsce 
z użyciem kciuka. Dodatkowe tryby operacyjne są szybko
wybierane przez dotknięcie przycisku, zaś powrót do trybu
standardowego odbywa się przez pojedyncze wciśnięcie
Wł./Wył.  Jedna ręka jest zawsze wolna do innych zadań. 

NIE TRAĆ NIGDY WIDOKU

Użycie

   Gaszenie pożarów

   Poszukiwania osób

   Oszacowanie sytuacji

   Alarm pożarowy

   Monitorowanie szkolenia

   Zabezpieczanie przed pożarami

   Akcje z substancjami niebezp.

   Poszukiwania osób na zewnątrz

UCF 6000

n

n

n

n

n

n

n

n

UCF 7000

n

n

n

n

n

n

n

n

UCF 9000

n

n

n

n

n

n

n

n

n = idealnie dost.    = dostosowana

04 |

DRÄGER UCF: 

SOLIDNA, WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Zbudowana

do ratowania 

Obudowa odporna na działanie ciepła i wstrząsów
– praktycznie niezniszczalna: niezawodnie wytrzymuje

upadki i uderzenia
– klasa szczelności IP 67: zabezpieczenie przed wlotem

wody i pyłów

Osłona przeciwsłoneczna
– obraz widoczny nawet przy intensywnym świetle

i słońcu 

Port USB 2.0
– bezpośredni transfer obrazu termowizyjnego na PC
– możliwość indywidualnej konfiguracji kamery

Oczko do zaczepienia pasa 

Wł/Wył kamery

Punkt zaczepiania chowanej smyczy

Zintegrowany mikrofon

Wskaźnik laserowy 

Okno IR
– typ UCF 9000: większe okno od UCF 6000 i 7000

Przycisk Snapshot
– UCF 7000 i 9000 posiadają także funkcję rejestracji obrazu

Klawisz 4-drożny
– typ UCF 6000: Wł./Wył. wskaźnika laserowego

zamiast klawisza 4-drożnego 

Ekstremalnie solidna,

odłączana płyta

podporowa

– Umożliwia opieranie się 

o podłoże bez odkładania

kamery 

D
-1

32
25

-2
01

0
D

-1
32

05
-2

01
0



| 05

Funkcje podstawowe kamer termowizyjnych UCF: 

WSKAŹNIK LASEROWY 

Gniazda ognia lub gorące obiekty: źródła zagroże-
nia często wykryć można wyłącznie z użyciem
obrazu termowizyjnego. Wskaźnik laserowy kamer
termowizyjnych UCF umożliwia szybkie wskazanie
uczestnikom akcji niebezpiecznych sytuacji lub
źródeł ciepła i poziomu napełnienia zbiorników.

SZYBKA MIGAWKA  

Żadna zagrożona osoba lub gorący punkt nie pozo-
staną niezauważone. W konwencjonalnych kame-
rach termowizyjnych obraz może ulec chwilowemu
“zamrożeniu”. Spowodowane jest to działaniem
migawki występującym podczas automatycznej kali-
bracji detektorów lub przełączania na inny tryb ope-
racyjny. W sytuacji takiej wystąpić mogą ślepe 
punkty podczas przeszukiwania pomieszczenia, co
uniemożliwia wykrycie znajdujących się tam osób
lub zagrożeń. Kamery termowizyjne Dräger UCF
zaprojektowano ze znacznie zredukowanym czasem
migawki gwarantującym wyraźny podgląd sytuacji 
w każdej chwili.

ROZSZERZONY ZAKRES DYNAMICZNY 

Osoby poszkodowane pozostają wyraźnie widoczne
nawet blisko ognia: wiele kamer termowizyjnych nie
radzi sobie z rozdzielczością termiczną przy przej-
ściu do trybu pożarowego. Nie jest tak w wypadku
kamer termowizyjnych Dräger UCF - dzięki posze-
rzonemu zakresowi termicznemu kamery UCF
zapewnią wyraźny obraz pomimo gorąca. Detekcja
chłodniejszych obiektów pozostaje łatwa nawet 
w bezpośrednim sąsiedztwie płomieni.

FUNKCJA SNAPSHOT  

W pewnych sytuacjach spoglądanie za róg może
być niebezpieczne - dlatego też kamery termowi-
zyjne UCF wykonują tę czynność za obsługującego.
Funkcja ta działa następująco: jeśli sprzęt ochronny
blokuje widok lub ogranicza swobodę ruchu, wysta-
rczy wyciągnąć rękę i skierować kamerę w miejsce,
które nie jest bezpośrednio widoczne. Następnie
należy wcisnąć raz przycisk funkcji snapshot, co
spowoduje chwilowe zamrożenie kadru umożliwia-
jącego uważne zbadanie sytuacji.

Tryb standardowy 
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Przegląd funkcji kamer 

termowizyjnych UCF

Waga  
Rozdzielczość
Zoom
Rozdzielczość termiczna
Czułość termiczna

Czas pracy akumulatorów
Pole widzenia, poziome
Klasa szczelności
Dopuszczenie ATEX Ex strefa 1
Zaprojektowane wg NFPA 1801 

1,4 kg
160x120 pikseli
–
zw. 35 mK
-40 do 
+1000 °C
4 godziny
47°
IP 67
–
✓

1,4 kg
160x120 pikseli
2x
zw. 35 mK
-40 do 
+1000 °C
4 godziny
47°
IP 67
✓
✓

1,4 kg
384x288 pikseli
2x lub 4x
zw. 35 mK
-40 do
+1000 °C
4 godziny
57°
IP 67
✓
✓

Funkcje 
podstawowe

Funkcje 
specjalne

UCF 6000

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

UCF 7000

✓

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

–

–

–

UCF 9000

✓

✓

✓

✓

8

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3 8

IR

+

DANE TECHNICZNE 

FUNKCJE 

          Wskaźnik laserowy 

          Funkcja Snapshot

          Rozszerzony 
zakres dynamiczny

          Szybka migawka

          Przełącznik zastosowań 

          Funkcja czarnej skrzynki

          Skan termiczny

          Rejestracja filmów i zdjęć  
(obrazu termowizyjnego)

       Scan PLUS

          Rejestracja filmów i zdjęć
(obrazu rzeczywistego)

          Odtwarzanie filmów i zdjęć 
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Dräger UCF 6000

Model podstawowy do
akcji w przestrzeniach
zamkniętych 

Wł/Wył wskaźnika laserowego: 
wskazywanie “przedłużonym pal-
cem” przez wciśnięcie przycisku 

Wszystko pod jednoręczną kontrolą
- także w napiętych sytuacjach 
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Świetna jakość obrazu i szeroki 
wyświetlacz 

Przegląd zalet:

– intuicyjna obsługa: łatwa i bezpieczna nawet 
w trudnych warunkach 

– świetna jakość obrazu – także w warunkach niskiej
widoczności (rozdzielczość: 160x120 pikseli)

– pole widzenia 47° (poziome) do szerokiego
podglądu

– automatyczna regulacja jasności obrazu

– łatwe do odczytania informacje stanu

– nowoczesny akumulator litowo-jonowy 
gwarantujący do czterech godzin pracy: kamera
nie wymaga ładowania przy każdym przekazaniu

– automatyczne przejście w tryb gotowości 
przedłużające czas pracy akumulatora

– rozmaite opcje mocowania (np. pas na szyję lub
chowana smycz)
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Dräger UCF 9000

Uniwersalne narzędzie 
do wszystkich zastosowań   

| 08

Dräger UCF 7000 

Urządzenie wielofunkcyjne 
do wymagających zadań 

4-drożny klawisz operacyjny: 
Wybór funkcji z użyciem 
tylko kciuka

Funkcja rejestracji filmów i zdjęć 
(obrazu rzeczywistego)

D
-1

32
25

-2
01

0

D
-1

22
92

-2
01

1

D
-1

22
93

-2
01

1

D
-1

32
05

-2
01

0

D
-1

32
42

-2
01

0

Skan termiczny: 
Szybka detekcja gorących punktów 
na obrazie termowizyjnym

Okno IR UCF 6000 i 7000 Okno IR UCF 9000:  
pole widzenia 57° (poziome)

Przegląd zalet – 
dodatkowych w porównaniu z UCF 6000:  

– ochrona Ex dla strefy 1: zwiększone
bezpieczeństwo – także przy użyciu innym niż
strażackie

– rejestracja zdjęć i obrazu wideo (termicznego)

– wybór trzech różnych trybów zastosowania

– Zoom x2

FUNKCJA CZARNEJ SKRZYNKI

Jeśli zostanie wyczerpana licząca około 2 godzin
pojemność rejestracji, czarna skrzynka gwarantuje dal-
sze użycie termowizyjnej kamery wideo. Przy pełnej
pamięci kamera nadpisuje początek zarejestrowanego
materiału - nagrywanie jest kontynuowane automaty-
cznie, co umożliwia skupienie się na akcji i minimalizu-
je ryzyko ominięcia ważnych obrazów. 

PRZEŁĄCZNIK ZASTOSOWANIA 3:

WYBÓR POMIĘDZY TRZEMA TRYBAMI 

Poszukiwanie osób lub gaszenie pożarów: dzięki 
dodatkowym trybom operacyjnym kamera termowi-
zyjna zapewnia obraz dostosowany do charakterystyki 
akcji. Tryb wybierany jest bezpośrednio przez 
wciśnięcie przycisku, powrót do trybu standardowe-
go ma miejsce po pojedynczym wciśnięciu Wł/Wył: 

– Ogień (gaszenie pożarów)

– Osoby (poszukiwania i ratownictwo)

– Skan termiczny (wyszukiwanie gorących punktów)

FILM I ZDJĘCIA (OBRAZU TERMOWI-

ZYJNEGO)

Kamery termowizyjne nie tylko zapewniają wgląd 
w niejasne sytuacje. Umożliwiają także rejestrację 
obrazu termowizyjnego w postaci filmu lub indywidu-
alnych zdjęć. To łatwy sposób nagrywania scen 
z akcji w celu zapewnienia dokumentacji po wypad-
kach lub szkoleniach. 

3

IR

Funkcje specjalne UCF 7000: 

Przegląd zalet – 
dodatkowych w porównaniu z UCF 7000: 

– wybitna jakość obrazu – nawet przy najgorszej
widoczności (rozdzielczość 384 x 288 pikseli) 

– pole widzenia 57° (poziome) do ekstra szero-
kiego podglądu 

– rejestracja zdjęć i obrazu wideo (rzeczywistego) 
z odtwarzaniem na wyświetlaczu

– wybór ośmiu różnych trybów operacyjnych

– zoom x2 i x4 

SCAN PLUS

Poza funkcją skanu termicznego kamery termowizyjnej,
UCF 9000 posiada także funkcję skanu termicznego 
w obrazie rzeczywistym kamery. Opcja umożliwia regu-
lację progu termicznego obrazu rzeczywistego do
środowiska - detekcja gorących punktów jest jeszcze
łatwiejsza i szybsza!

FUNKCJA REJESTRACJI FILMÓW I ZDJĘĆ

(OBRAZU RZECZYWISTEGO)

Kamera termowizyjna UCF 9000 to także kamera
wideo - włącznie z ochroną Ex dla strefy 1. Możliwa
jest rejestracja obrazu rzeczywistego podczas akcji 
i odtwarzanie materiału na miejscu. To łatwy sposób
powiadomienia pozostałych uczestników akcji 
o sytuacji i omówienia dalszych działań. Obraz
wideo jest także idealnie przystosowany do celów
dokumentacyjnych, np. podczas szkolenia.

PRZEŁĄCZNIK ZASTOSOWANIA 8: WYBÓR

POMIĘDZY OŚMIOMA TRYBAMI PRACY

Dobór właściwego trybu do każdej sytuacji: bez wzglę-
du na to czy ma miejsce wypadek z udziałem substancji
niebezpiecznych lub poszukiwania zaginionych na
przestrzeniach otwartych - UCF 9000 umożliwia dobór
optymalnych ustawień i możliwość skupienia się na
najważniejszych informacjach. Osiem trybów opera-
cyjnych Dräger UCF 9000 poza trybem standardowym:

– Ogień (gaszenie pożarów)

– Osoby (poszukiwania i ratownictwo) 

– Skan termiczny (wyszukiwanie gorących punktów) 

– Zewnętrzny (poszukiwania osób na terenie otwartym)

– Towary niebezpieczne (detekcja wycieków i poziomów)

– Scan PLUS (wyszukiwanie źródeł ciepła także na
obrazie rzeczywistym) 

– Obraz zwykły (kamera wideo) 

– Definiowany przez użytkownika 1

8

+

Funkcje specjalne UCF 9000 – 
dodatkowe w porównaniu z UCF 7000:  

44% więcej szczegółów 

od innych strażackich

kamer termowizyjnych

SKAN TERMICZNY

Bystre oko wyszukujące gorące punkty: obszary
gorące są oznakowane na obrazie termicznym (od
koloru żółtego do czerwonego) i natychmiast zau-
ważalne. Próg termiczny można precyzyjnie wyregu-
lować do każdej sytuacji.   
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go ma miejsce po pojedynczym wciśnięciu Wł/Wył:

– Ogień (gaszenie pożarów) 

– Osoby (poszukiwania i ratownictwo) 

– Skan termiczny (wyszukiwanie gorących punktów)

FILM I ZDJĘCIA (OBRAZU TERMOWI-

ZYJNEGO)

Kamery termowizyjne nie tylko zapewniają wgląd 
w niejasne sytuacje. Umożliwiają także rejestrację
obrazu termowizyjnego w postaci filmu lub indywidu-
alnych zdjęć. To łatwy sposób nagrywania scen 
z akcji w celu zapewnienia dokumentacji po wypa-
dkach lub szkoleniach. 
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Funkcje specjalne UCF 7000: 

Przegląd zalet – 
dodatkowych w porównaniu z UCF 7000: 

– wybitna jakość obrazu – nawet przy najgorszej
widoczności (rozdzielczość 384 x 288 pikseli)

– pole widzenia 57° (poziome) do ekstra szero-
kiego podglądu

– rejestracja zdjęć i obrazu wideo (rzeczywistego)
z odtwarzaniem na wyświetlaczu

– wybór ośmiu różnych trybów operacyjnych

– zoom x2 i x4

SCAN PLUS

Poza funkcją skanu termicznego kamery termowizyjnej,
UCF 9000 posiada także funkcję skanu termicznego 
w obrazie rzeczywistym kamery. Opcja umożliwia regu-
lację progu termicznego obrazu rzeczywistego do
środowiska - detekcja gorących punktów jest jeszcze
łatwiejsza i szybsza!

FUNKCJA REJESTRACJI FILMÓW I ZDJĘĆ

(OBRAZU RZECZYWISTEGO)

Kamera termowizyjna UCF 9000 to także kamera
wideo - włącznie z ochroną Ex dla strefy 1. Możliwa
jest rejestracja obrazu rzeczywistego podczas akcji 
i odtwarzanie materiału na miejscu. To łatwy sposób
powiadomienia pozostałych uczestników akcji 
o sytuacji i omówienia dalszych działań. Obraz
wideo jest także idealnie przystosowany do celów
dokumentacyjnych, np. podczas szkolenia.

PRZEŁĄCZNIK ZASTOSOWANIA 8: WYBÓR

POMIĘDZY OŚMIOMA TRYBAMI PRACY

Dobór właściwego trybu do każdej sytuacji: bez wzglę-
du na to czy ma miejsce wypadek z udziałem substancji
niebezpiecznych lub poszukiwania zaginionych na
przestrzeniach otwartych - UCF 9000 umożliwia dobór
optymalnych ustawień i możliwość skupienia się na
najważniejszych informacjach. Osiem trybów opera-
cyjnych Dräger UCF 9000 poza trybem standardowym:

– Ogień (gaszenie pożarów)

– Osoby (poszukiwania i ratownictwo)

– Skan termiczny (wyszukiwanie gorących punktów)

– Zewnętrzny (poszukiwania osób na terenie otwartym)

– Towary niebezpieczne (detekcja wycieków i poziomów)

– Scan PLUS (wyszukiwanie źródeł ciepła także na
obrazie rzeczywistym)

– Obraz zwykły (kamera wideo)

– Definiowany przez użytkownika 1

8
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Funkcje specjalne UCF 9000 – 
dodatkowe w porównaniu z UCF 7000:  

44% więcej szczegółów 

od innych strażackich

kamer termowizyjnych

SKAN TERMICZNY

Bystre oko wyszukujące gorące punkty: obszary
gorące są oznakowane na obrazie termicznym (od
koloru żółtego do czerwonego) i natychmiast zau-
ważalne. Próg termiczny można precyzyjnie wyregu-
lować do każdej sytuacji.   
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Funkcje podstawowe kamer termowizyjnych UCF: 

WSKAŹNIK LASEROWY 

Gniazda ognia lub gorące obiekty: źródła zagroże-
nia często wykryć można wyłącznie z użyciem
obrazu termowizyjnego. Wskaźnik laserowy kamer
termowizyjnych UCF umożliwia szybkie wskazanie
uczestnikom akcji niebezpiecznych sytuacji lub
źródeł ciepła i poziomu napełnienia zbiorników.

SZYBKA MIGAWKA  

Żadna zagrożona osoba lub gorący punkt nie pozo-
staną niezauważone. W konwencjonalnych kame-
rach termowizyjnych obraz może ulec chwilowemu
“zamrożeniu”. Spowodowane jest to działaniem
migawki występującym podczas automatycznej kali-
bracji detektorów lub przełączania na inny tryb ope-
racyjny. W sytuacji takiej wystąpić mogą ślepe 
punkty podczas przeszukiwania pomieszczenia, co
uniemożliwia wykrycie znajdujących się tam osób
lub zagrożeń. Kamery termowizyjne Dräger UCF
zaprojektowano ze znacznie zredukowanym czasem
migawki gwarantującym wyraźny podgląd sytuacji 
w każdej chwili.

ROZSZERZONY ZAKRES DYNAMICZNY 

Osoby poszkodowane pozostają wyraźnie widoczne
nawet blisko ognia: wiele kamer termowizyjnych nie
radzi sobie z rozdzielczością termiczną przy przej-
ściu do trybu pożarowego. Nie jest tak w wypadku
kamer termowizyjnych Dräger UCF - dzięki posze-
rzonemu zakresowi termicznemu kamery UCF
zapewnią wyraźny obraz pomimo gorąca. Detekcja
chłodniejszych obiektów pozostaje łatwa nawet 
w bezpośrednim sąsiedztwie płomieni.

FUNKCJA SNAPSHOT

W pewnych sytuacjach spoglądanie za róg może
być niebezpieczne - dlatego też kamery termowi-
zyjne UCF wykonują tę czynność za obsługującego.
Funkcja ta działa następująco: jeśli sprzęt ochronny
blokuje widok lub ogranicza swobodę ruchu, wysta-
rczy wyciągnąć rękę i skierować kamerę w miejsce,
które nie jest bezpośrednio widoczne. Następnie
należy wcisnąć raz przycisk funkcji snapshot, co
spowoduje chwilowe zamrożenie kadru umożliwia-
jącego uważne zbadanie sytuacji.

Tryb standardowy 
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Przegląd funkcji kamer 

termowizyjnych UCF

Waga  
Rozdzielczość
Zoom
Rozdzielczość termiczna
Czułość termiczna

Czas pracy akumulatorów
Pole widzenia, poziome
Klasa szczelności
Dopuszczenie ATEX Ex strefa 1
Zaprojektowane wg NFPA 1801 

1,4 kg 
160x120 pikseli
–
zw. 35 mK
-40 do 
+1000 °C
4 godziny
47°
IP 67
–
✓

1,4 kg 
160x120 pikseli
2x
zw. 35 mK
-40 do 
+1000 °C
4 godziny
47°
IP 67
✓
✓

1,4 kg 
384x288 pikseli
2x lub 4x
zw. 35 mK
-40 do
+1000 °C
4 godziny
57°
IP 67
✓
✓

Funkcje 
podstawowe

Funkcje 
specjalne

UCF 6000

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

UCF 7000

✓

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

–

–

–

UCF 9000

✓

✓

✓

✓

8

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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DANE TECHNICZNE 

FUNKCJE 

          Wskaźnik laserowy 

          Funkcja Snapshot

          Rozszerzony 
zakres dynamiczny

          Szybka migawka

          Przełącznik zastosowań 

          Funkcja czarnej skrzynki

          Skan termiczny

          Rejestracja filmów i zdjęć  
(obrazu termowizyjnego)

       Scan PLUS

          Rejestracja filmów i zdjęć
(obrazu rzeczywistego)

          Odtwarzanie filmów i zdjęć 
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Wyposażenie kamer termowizyjnych UCF
WYPOSAŻENIE DO TRANSPORTU 

Zestaw do montażu 
naściennego

Walizka

WYPOSAŻENIE ZASILAJĄCE 

Akumulator litowo-
jonowy (dopuszcz. Ex)

Ładowarka Zasilacz dla ładowarki

WYPOSAŻENIE MOCUJĄCE KAMERY 

Pas na szyję Chowana smycz Zestaw do montażu 
w pojeździe

TrójnógTrójnóg z przyssawkami
(np. do montażu na
dachu pojazdu)
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CENTRALA
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Niemcy

www.draeger.com

ODDZIAŁY FIRMY

SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM 
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
Tel. 32 28 03 111 
Tel. 32 38 80 490 
Fax 32 28 21 032

BIURA HANDLOWE:    

KATOWICE     RUMIA     
ul. Żelazna 1   ul. Grunwaldzka 22    
40-851 Katowice   84 – 230 Rumia   
Tel. 32 388 76 60   Tel. 58 671 77 70   
Fax 32 601 26 24   Fax 58 671 05 50   

WARSZAWA      
Al. Jerozolimskie 44 lok. 731    
00 – 024 Warszawa       
Tel. 22 333 73 04      
Fax 22 333 73 05      

GŁOGÓW
Plac Konstytucji 3 Maja 1 
67 – 200 Głogów
Tel. 76 728 63 18
Fax 76 728 63 68




