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•  osvědčený design s nejlepší kvalitou obrazu na světě
•  3,5“ displej s rozlišením 240x180 nebo 320x240
•  technologie X Faktor – dokonalé zobrazení scény
•  vysoká teplotní citlivost
•  rychlá obnovovací frekvence obrazu
•  široký výběr volitelných funkcí
•  mimořádná spolehlivost

 

termokamera

VYNIKAJÍCÍ VÝKON
T3X s technologií infračerveného sensoru, rychlou obnovovací frekvencí 
obrazu 60 Hz a s ICE technologií   představuje ideální kombinaci pro 
maximální výkon v podmínkách požáru. Termokamera se svým širokým 
výběrem pokročilých funkcí je vhodná pro jakoukoli hasičskou akci.

JAS LCD Displeje 

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

Bullard POKROČILÉ FUNKCE
Bullard T3X je standardně vybavena řadou 
pokročilých funkcí 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. 

VOLITELNÉ: K základnímu vybavení lze pořídit další 
unikátní funkci Electronic Thermal Throttle® pro 
optimalizaci scény. Přídavná rukojeť dále umožňuje 
získat videozáznam a uložit až 300 obrázků či 
přenášet signál do externího přijímače, díky kterému 
získá přehled o situaci na místě zásahu i velitel.

 výhradním distributorem termokamer Bullard  

v České republice je společnost

THERMAL IMAGERS

SEE THE CLARITY



 technické parametry termokamery T3X 

Fyzické 

Konfigurace Malá ruční termokamera
Váha (včetně baterie) 1,1 kg 

Váha (bez baterií) 0,885 kg
Rozměry L x W x H 175 mm x 100 mm x 140 mm
Materiál krytu Ultem® Thermoplastic
Barva krytu Metalicky modrá
Elektrické 
Zdroj energie NiMH  dobíjecí baterie
Kapacita baterie 1650 mAh
Životnost baterie ˃ 800 cyklů
Čas spuštění ˂ 4sekundy
Provozní čas > 5 hodin (bez provozu DVR)
Čas nabití < 2 hodiny
Infračervený detektor 
Typ detektoru Tepelný mikrobolometr
Technologie detektoru Vanadium Oxide
Rozlišení detektoru 320x240 array
Spektrální odezva 7-14µ
Zobrazovací frekvence 60 Hz
Teplotní citlivost ˂ 0,03 °C
NETD ˂30 mK
Dynamický rozsah 600 °C
Pixel Pitch 17 µm
Polarita videa White – Hot
Objektiv 

Materiál Germanium
Zorné pole 40° H x 31 °V
Zaostření 1 m to ∞
Rychlost f/1.3
Displej 

Typ Digitální, Liquid Crystal Display (LCD)
Velikost 3,5“ 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
Volitelné prvky a příslušenství 
Electronic Thermal Throttle Modré zbarvení tepelných zdrojů
Video záznam - Scene Catcher Pomocí připojitelné rukojeti
- Formát videa NTSC
- Typ video souboru AVI
- Velikost obrazu videa 720x480
- Délka videozáznamu 5.5 hod
- Připojení Micro USB 

Vysílačka Pomocí připojitelné rukojeti 

- Typ signálu Analogový 

- Anténa Dipólová 

- Kanály 2-kanálový spínač 

- Frekvence / výkon Dle evropských směrnic R&TTE
Přenosný přijímač Příjem přenášeného videa
TacPort (přes připojitelný modul) Poskytuje výstup videa 
Výkon zařízení 
1000 °C Při krátké době žádné poškození funkcí
260 °C Tepelná odolnost 5 min bez poškození elektroniky
150 °C Tepelná odolnost 15 min nepřetržitého 
 provozu bez jakéhokoli poškození
-20 °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 

 

kapesní přijímač přenosu rukojeť pro pořízení videozáznamu a/nebo  
k přenosu obrazu do externího přijímače 

nabíječka Powerhouse

příslušenství
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