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•  nejvyšší kvalita zobrazení díky technologii X Faktor
•  transparentní zbarvení a ostrost obrazu
•  ergonomicky tvarované a lehce ovladatelné
•  velmi robustní konstrukce: Bullard Extreme
•  maximální spokojenost
•  záruka: 5 let kamera a 10 let detektor
•   servisní středisko v Německu – garantovaná doba opravy 48 hod

 

termokamery Bullard

Dívejte se jasně s X Faktorem
Nový infračervený sensor poskytuje nejlepší kvalitu obrazu 
na trhu. V kombinaci s ICE zobrazovací technologií jsou 
předměty i pozadí v okolí ohně v ostrém rozlišení. Zároveň 
zajišťuje nepřerušovaný obraz i při vysokých okolních 
teplotách.

Nabídka termokamer Bullard a jejich základní technické parametry

ECOX QXT LDX T3X

Displej 2.75 3.5 3.5 3.5
Rozlišení 240x180 240x180/320x240 240x180/320x240 240x180/320x240
Typ detektoru VOx VOx VOx VOx
Váha vč. Baterie 0.86 kg 1.08 kg 0.89 kg 1.1 kg
frekvence obrazu 30 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Teplotní citlivost 0.05 °C 0.03 °C 0.03 °C 0.03 °C
Operační čas 2 hod 7-8 hod 2 hod 5 hod
Záruka 5 let kamera
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10 let detektor 
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THERMAL IMAGERS
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 displej - režimy zobrazení

 STANDARD

• zbarvení obrazu dle naměřené teploty:
 ˃ 250 °C – žlutá
 ˃ 400 °C – oranžová
 ˃ 500 °C – červená
• vysoce transparentní kolorizace a jasně viditelné struktury obrazu
• zobrazení teploty pomocí číselného i sloupcového grafu
• ukazatel stavu baterie
• indikátor pro režim nízké hodnoty citlivosti od cca 110 °C

ELECTRONIC THERMAL THROTTLE 
(volitelné pro modely QXT, LDX a T3X)

• možnost aktivovat modré zbarvení nejžhavějších bodů na scéně
•  slouží pro hledání skrytých zdrojů tepla, při dohašování nebo hledání 

ztracených osob
•  patentovaná funkce společnosti Bullard

DETEKCE HORKÉ OBLASTI 
(volitelné pro modely QXT a LDX)

•  zelená „horká zóna“ se používá k automatickému označení  
nejžhavějšího bodu scény bez ohledu na naměřenou teplotu

PROČ BULLARD?
• navrženo speciálně pro hasiče
• robustnost – odolnost – spolehlivost
• ergonomický tvar s praktickým ovládáním
• vysoký výkon – špičková kvalita – konkurenční cena
• americká rodinná firma s dlouhou tradicí

 výhradním distributorem termokamer Bullard  

v České republice je společnost
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