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•  finančně dostupná se standardními prvky
•  technologie X Faktor – dokonalé zobrazení scény
•  2,75“ displej s rozlišením 240x180
•  jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka
•  součástí 2 baterie, stolní nabíječka a datový kabel

 

termokamera

Bullard FUNKCE
Termokamera EcoX je vybavena standardními prvky 
včetně  Super Red Hot kolorizace – intuitivně zvýrazňující 
oblasti s vysokou teplotou pomocí jasně žluté, oranžové a 
červené barvy. Naměřená teplota je zobrazena numericky  
i sloupcovým grafem. 

JAS LCD Displeje 

Nový displej termokamery výrazně zvyšuje jas a kontrast zobra-
zované scény, což umožňuje hasičům vidět lépe v hustém kouři, 
jasném světle či na přímém slunci.  

MALÁ A LEHKÁ 5 LET ZÁRUKA
Termokamera je vyrobena v moderním designu. Ergonomický 
tvar a ovládání pomocí jednoho tlačítka usnadňují její použití. 

EcoX má nadstandardní 5letou záruku na díly a opravy 
termokamery a 10letou záruku na detektor. Na vnější pouzdro 
termokamery platí jedinečná doživotní záruka.

THERMAL IMAGERS

SEE THE CLARITY

 výhradním distributorem termokamer Bullard  

v České republice je společnost



 technické parametry termokamery EcoX 

Fyzické 

Konfigurace Malá ruční termokamera
Váha (včetně baterie) 0,86 kg 

Váha (bez baterií) 0,75 kg
Rozměry L x W x H 196 mm x 132 mm x 109 mm
Materiál krytu Ultem® Thermoplastic
Barva krytu Žlutá

Elektrické 
Zdroj energie NiMH  dobíjecí baterie
Kapacita baterie 1650 mAh
Životnost baterie ˃ 800 cyklů
Čas spuštění ˂ 4sekundy
Provozní čas  2 hodiny 

Čas nabití < 2 hodiny

Infračervený detektor 
Typ detektoru Mikrobolometrický
Technologie detektoru Vanadium Oxide
Rozlišení detektoru 240x180 array
Spektrální odezva 7-14µ
Zobrazovací frekvence 30 Hz
Teplotní citlivost ˂ 0,05 °C
NETD ˂50 mK
Dynamický rozsah 600 °C
Pixel Pitch 17 µm
Polarita videa White – Hot
Objektiv 

Materiál Germanium
Zorné pole 34° H x 23 °V
Zaostření 1 m to ∞
Rychlost f/1.3

Displej 

Typ Digitální, Liquid Crystal Display (LCD)
Velikost 2,75“ Diagonal TFT Active Matrix 
Formát Pixelu RGB
Jas 500cd/m2 (minimum)
Kontrast 350:1
Úhel pohledu vlevo/vpravo=60°, nahoru=60°, dolů=40°

Základní vybavení 
Měření teploty Numericky i sloupcovým grafem 
Super Red Hot Kolorizace Automatické zapnutí nad 260 °C

Výkon zařízení 
1000 °C Při krátké době žádné poškození funkcí
260 °C Tepelná odolnost 5 min bez poškození funkcí
150 °C Tepelná odolnost 15 min bez poškození funkcí
-29 °C Odolnost proti chladu v nepřetržitém provozu
Voděodolnost IP67
Odolnost proti pádu Pád z 2 metrů na beton bez poškození

Záruka 

5 let na termokameru  
10 let na detektor
2 roky na baterie 

 

stolní nabíječka baterií 
(v základu termokamery)

nabíječka Powerhouse ve verzi            
Truck mount (volitelná)

rolovací závěs

příslušenství
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