CÂMERAS
TERMOGRÁFICAS PARA
COMBATE A INCÊNDIOS
Portáteis - Aéreas - Montagem Fixa

CÂMERAS
TERMOGRÁFICAS
DA FLIR
TENHA UMA VISÃO DETALHADA DE DENTRO, DE
FORA E DE CIMA DO LOCAL DO INCÊNDIO
Visibilidade é a maior preocupação na segurança dos bombeiros, seja na frente de
combate a um incêndio ou na coordenação de recursos como comandante de incidentes.
Graças à linha da FLIR de opções portáteis, econômicas, montadas ou aéreas de drones
para geração de imagens térmicas, os corpos de bombeiros agora podem equipar mais
bombeiros com câmeras termográficas (TICs, Thermal Imaging Cameras) e monitorar
todos os ângulos do local do incêndio.
O que está em jogo é muito mais do que ver através de uma sala cheia de fumaça:
visualizar todo o local do incêndio de múltiplos pontos de vista ajuda os comandantes
de incidentes a tomar decisões mais acertadas. As TICs da FLIR visualizam claramente
as fontes de calor e também são ferramentas importantes nas operações de busca e
salvamento e em ações com materiais perigosos.
Com as TICs portáteis, montadas em drones e montadas em caminhões da FLIR, você
obtém as seguintes vantagens:
• Uma Visão Nítida: Navegue melhor graças à tela LCD nítida e uma frequência de
imagem que consegue acompanhar a ação.
• Imagens Térmicas Ultranítidas: imagens altamente detalhadas para facilitar a
orientação visual com as tecnologias MSX® ou FSX® da FLIR para aprimoramento da
imagem.
• Aviso Precoce: Câmeras montadas em caminhões e em escadas mecânicas
permitem detectar a intensidade do incêndio a uma distância segura.
• Melhor Visualização, Melhor Planejamento: Ter uma visão geral de todo o
local do incêndio a partir de uma TIC montada em um drone ajudará você a coordenar
melhor seus recursos.
• Confiabilidade Reforçada: A FLIR projetou sua linha de TICs para suportar as
mais difíceis condições de combate a incêndios, como uma queda de dois metros, um
jato de água forte ou temperaturas extremas.

K-SERIES
ECONÔMICA, CONFIÁVEL, ESSENCIAL

MODOS DE IMAGEM
TI BÁSICO

PRETO E BRANCO

Para o combate inicial a incêndios e operações de
resgate; as cores representam a temperatura.

As mesmas representações de temperatura que no
modo TI Básico, mas em escala de cinza.

DETECÇÃO DE CALOR

INCÊNDIO

Usada para encontrar pontos quentes. Os 20% mais
quentes do local são exibidos na cor vermelha.

Em cenários com temperaturas de fundo mais altas
na presença de chamas abertas, particularmente em
incêndios estruturais.

BUSCA E SALVAMENTO

DETECÇÃO DE FRIO*

Para uso em situações de temperaturas mais baixas,
como nos esforços iniciais de resgate após acidentes
de trânsito, buscas em áreas arborizadas, etc.

Destaca com cores os 20% mais frios do local para
ajudar a encontrar correntes e determinar fluxos de ar.

Assim como o cilindro de oxigênio, o rádio e o equipamento de proteção, as TICs
da FLIR são ferramentas essenciais para o combate a incêndios. Ter uma TIC
em mãos permite empregar mais estratégia no combate a incêndios, manobrar
através da fumaça mais facilmente e salvar vidas. Com uma vasta gama de
tecnologias e preços, desde a Câmera de Consciência Situacional FLIR K1 até a FLIR
K65 certificada pela NFPA ®, agora ficou mais fácil do que nunca para os corpos de
bombeiros terem uma TIC para cada bombeiro.
FSX® - FLEXIBLE SCENE ENHANCEMENT *
O processamento de imagem digital melhora a imagem térmica da câmera, gerando uma visualização
ultranítida com exibição de mais detalhes. A tecnologia FSX ajuda os bombeiros a se orientarem em
espaços com muita fumaça, mesmo em locais com temperaturas extremamente altas.

COM FSX

SEM FSX

* Somente na K2

TECNOLOGIA AVANÇADA
SEM LIMITAÇÕES
A FLIR Kx5-Series com a tecnologia FSX® exibe imagens ricas em detalhes em uma tela LCD
grande e nítida de 4 polegadas que ajudam você a se locomover em ambientes com muita fumaça,
diferenciando instantaneamente pessoas de objetos, e a tomar decisões críticas.

FLIR K45

Detector de 240 x 180 pixels

FLIR K55

Detector de 320 x 240 pixels

PROTEÇÃO TOTAL:

Garantia 2-5-10 da FLIR
• 2 Anos para a Bateria
• 5 Anos para Peças e
Manutenção
• 10 Anos para o Detector

B AT T E R Y
WA R R A N T Y *
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FULL PRODUCT
WA R R A N T Y *

DETECTOR
WA R R A N T Y *

FLIR K65

Detector de 320 x 240 pixels

ROBUSTA E CONFIÁVEL

ALTO DESEMPENHO

COMPATÍVEL COM A NFPA 1801*

A K45 atende aos desafios de locais com incêndios
intensos com um design resistente a quedas e à prova
d’água projetado para operar em temperaturas de
500 °F durante até cinco minutos. Esta TIC econômica
salva imagens térmicas no formato JPEG que você
pode reproduzir na câmera ou baixar para análise
posterior.

A K55 gera imagens precisas e ricas em detalhes
que você pode ver em tempo real, salvar como
JPEGs ou gravar como vídeo. Escolha um dos
cinco modos de imagem concebidos para ajudar
você a se locomover melhor em meio a fumaça
intensa, encontrar pontos quentes ocultos ou
procurar por possíveis vítimas.

Com conectores totalmente vedados e bateria
protegida, a K65 foi projetada para ser plenamente
compatível com a norma NFPA 1801-2018 para
geradores de imagens térmicas, abrangendo a
usabilidade, a qualidade de imagem e a durabilidade.
* National Fire Protection Association e NFPA são marcas registradas
da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios. A NFPA não testa,
certifica ou aprova produtos

TICS PODEROSAS
E ECONÔMICAS
Estas TICs de baixo custo e uso simples oferecem controles de fácil manuseio
com luvas para uma operação rápida, mas também são aprimoradas com recursos
premium que ajudam a melhorar a consciência situacional e proporcionam aos
bombeiros um maior sentimento de confiança e segurança.

FLIR K33

Detector de 240 x 180 pixels

FLIR K53

Detector de 320 x 240 pixels

Carregador para
Caminhão da FLIR
opcional

PODER DE FOGO SIMPLIFICADO

RECURSOS PREMIUM, BAIXO PREÇO

ENERGIA EM QUALQUER LUGAR

Inicie a K33 no modo TI Básico com o apertar de apenas
um botão, e congele a imagem na tela apertando
um gatilho. Esta câmera portátil econômica gera
imagens nítidas com o aprimoramento de imagens
FSX, ajudando você a se locomover com segurança
na cena do incêndio.

A K53 combina controles simplificados de um botão
com recursos avançados, como aprimoramento de
imagens FSX e captura de imagens perfeitas a 60
Hz, para oferecer uma visão confiável a um preço
econômico.

Os carregadores para caminhão da FLIR ajudam a
garantir que a TIC da Kxx Series e a bateria reserva
estejam sempre carregadas e prontas para uso.

CONSCIÊNCIA
SITUACIONAL
CONFIÁVEL
As câmeras termográficas compactas FLIR K1 possibilitam uma avaliação em
360° em escuridão total e em meio à fumaça. Detecte e documente rapidamente
as principais descobertas com gravação interna de até 10.000 conjuntos de
imagens térmicas/de luz visível.

PROTEÇÃO TOTAL:

Garantia 2-10 da FLIR
• 2 Anos para Peças e
Manutenção
• 10 Anos para o Detector
FULL PRODUCT
WA R R A N T Y *

DETECTOR
WA R R A N T Y *

FLIR K1

Detector de 160 x 120 pixels

PORTÁTIL E ROBUSTA
A FLIR K1 ajuda você a avaliar rapidamente o
local sem perder a linha de visão e documentar as
principais descobertas com gravação interna de
até 10.000 conjuntos de imagens térmicas/de luz
visível. Projetada para suportar uma queda de até
dois metros sobre concreto e à prova d’água (IP67),
a K1 oferece até 5,5 horas de imagens térmicas
radiométricas.

VISÃO PARA
CADA BOMBEIRO
A missão da FLIR é tornar as TICs parte do equipamento padrão de cada
bombeiro. Com os incêndios alastrando-se mais rápido do que nunca, equipar
todos os membros da equipe com uma TIC pode ser a diferença entre
desorientação e visão que pode salvar vidas.

Base para K2

PROTEÇÃO TOTAL:

Garantia 2-5-10 da FLIR
• 2 Anos para a Bateria
• 5 Anos para Peças e
Manutenção
• 10 Anos para o Detector

B AT T E R Y
WA R R A N T Y *

FLIR K2

Detector de 160 x 120 pixels

FÁCIL DE MANUSEAR
A K2 oferece controle de um botão fácil de usar com
luvas para acesso rápido à interface simplificada,
permitindo que você se concentre no trabalho
desafiante e dinâmico de combate a incêndios. Leve
e robusta, a K2 suporta uma queda de dois metros
sobre concreto, é à prova d’água (IP67) e permanece
totalmente operacional a até 500 °F (três minutos).
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FULL PRODUCT
WA R R A N T Y *

DETECTOR
WA R R A N T Y *

TENHA UMA VISÃO
ESTRATÉGICA DO
LOCAL
Fique longe do perigo e avalie o local a partir de uma posição favorável com a
FLIR KF6, o primeiro gerador de imagens térmicas projetado especificamente
para aplicações em aparelhos aéreos. Esta câmera de design especial envia
vídeos de imagens térmicas a partir de cestos elevatórios ou escadas de modo
a captar ângulos estratégicos de telhados, andares elevados e edifícios altos.
Com geração de imagens térmicas com cores vivas e detalhes precisos, a FLIR
KF6 facilita a localização das áreas mais quentes e a identificação de estruturas
em meio à fumaça espessa ou na escuridão total, para proporcionar uma melhor
consciência situacional e melhores esforços no combate a incêndios.

FLIR KF6

simples de visualizar e montar

DETALHES CRÍTICOS EM ALTA
RESOLUÇÃO

FLEXIBILIDADE DE
MONTAGEM AÉREA
Instale de forma segura em
plataformas aéreas ou na
extremidade de hastes retas.

As imagens térmicas de 640 × 480 em alta resolução
permitem aos bombeiros monitorar os incêndios a
partir de uma distância segura e avaliar a segurança
como um todo do local, além de ajudarem a identificar
onde os recursos devem ser usados, a localizar a
origem do incêndio para o canhão monitor aéreo
e a verificar o nível de líquido quando há presença
de materiais perigosos. A câmera também é
compatível com a tecnologia de aprimoramento
digital FSX® para facilitar a identificação de locais
e edifícios.

PROTEÇÃO TOTAL:

Garantia 2-5-10 da FLIR*
• 5 Anos para Peças e
Manutenção
• 10 Anos para o Detector

*A KF6 não tem bateria e, portanto, não
é elegível para a proteção de 2 Anos
para a Bateria

B AT T E R Y
WA R R A N T Y *

SIMPLES DE VISUALIZAR E
CONTROLAR

VANTAGEM
AÉREA
Uma visão térmica de ângulo
elevado oferece consciência
situacional e ajuda a sua
equipe a planejar uma
localização eficaz dos focos
de incêndio.

Veja o vídeo de imagens térmicas de dentro do
caminhão, no solo ou no topo da plataforma aérea. A
KF6 utiliza somente um cabo para conectar-se à tela
LCD do seu caminhão ou a um monitor posicionado
fora dele, ou conecta-se via Wi-Fi a sistemas sem fio.

MONTAGEM COM QUATRO
PARAFUSOS
Fácil de montar e conectar a sistemas existentesem
cima e embaixo de plataformas, escadas e
canais elevados.

ROBUSTEZ EM CONFORMIDADECOM
A NORMA CDMQ
A FLIR projetou suas câmeras para montagem em
aparelhos de modo a atender ao requisito mais
exigente: as normas CDMQ (Commercially Developed
Military Qualified, Desenvolvida Comercialmente e
Qualificada para Fins Militares).
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FULL PRODUCT
WA R R A N T Y *

DETECTOR
WA R R A N T Y *

RÁPIDA DE MONTAR,
FÁCIL DE PILOTAR
KITS AÉREOS DA FLIR PARA SOCORRISTAS
Os Kits de Imagens Térmicas Aéreas da FLIR são formados pelo drone DJI M200
/ M210 V2, fácil de pilotar, e pela câmera termográfica Zenmuse XT2. Essas
câmeras montadas em drones têm a resolução e a capacidade óptica necessárias
para dar a você um melhor entendimento do local de um incêndio, avaliar um
derramamento perigoso ou auxiliar em uma operação de busca e salvamento.
Combinando a estabilidade de voo e o poderoso sistema de transmissão de
vídeo de um drone da DJI com a termografia da FLIR, estes kits oferecem a
melhor solução para uma geração confiável de imagens térmicas aéreas e rápida
implementação.
VISÃO DESOBSTRUÍDA

AVALIAÇÕES MAIS SEGURAS

Examine telhados e edifícios altos a partir da
posição mais favorável.

Veja o local inteiro, de forma segura, antes de traçar o
seu plano de ataque.

M200 ou M210 V2

diversas configurações de carga útil

PRONTO PARA A MISSÃO
Pronto para ser lançado em minutos! Estes
kits combinam a estrutura do DJI M200 ou
M210 V2 com a carga útil térmica da Zenmuse
X T2, oferecendo tudo o que você precisa para
montar a câmera e pilotar. O drone da DJI vem
equipado com o poderoso sistema OcuSync 2.0
para transmissão de vídeo, controle da câmera
e gravação digital.

FLIR MULTI-SPECTRAL DYNAMIC
IMAGING (MSX ®)

COBERTURA DE ÁREAS GRANDES

BUSCA E SALVAMENTO

Alcance o inalcançável com a autonomia de voo
prolongada do M210.

As imagens térmicas e o zoom visual ajudam a
encontrar desaparecidos mais rapidamente.

Este kit vem com uma câmera de luz visível e uma
de infravermelho com tecnologia MSX, que grava
detalhes das bordas da imagem de luz visível em
imagens térmicas para aprimorar a perspectiva e a
segurança.

VISÃO NÍTIDA E DETALHADA
Os Kits de Imagens Térmicas Aéreas da FLIR oferecem
câmeras com resolução otimizada e sistema óptico
com objetiva grande angular, o que garante que você
terá a combinação certa de consciência situacional,
ampliação e cobertura de área para monitorar
qualquer local.

VITAL DE DIA OU DE NOITE
A câmera termográfica Zenmuse XT2 consegue ver
através da fumaça, permitindo que os comandantes
de incidentes monitorem facilmente áreas amplas
ou verifiquem as condições do telhado enquanto
os bombeiros estão dentro do edifício. Além de
enxergar o calor e de ter uma câmera visual de 12
MP, a Zenmuse XT2 também é fundamental para
operações de busca e salvamento a qualquer hora

Especificações
MODELO

K1

K2

K33

K45

Resolução de IV

160 x 120 pixels

160 x 120 pixels

240 x 180 pixels

240 x 180 pixels

Sensibilidade térmica

<100 mK

Otimização da imagem ou do contraste

Aprimoramento de imagem digital com MSX

Aprimoramento de imagem digital com MSX

Aprimoramento de imagem digital com FSX

Aprimoramento de imagem digital com FSX®

Campo de visão (FOV)

57° × 44°

47° × 35°

51° × 38°

51° × 38°

51° × 38°

Armazenamento de imagem

Sim

Não

Não

Armazenamento de vídeo

Não

Não

Não

Até 200 imagens em JPEG na memória
flash interna
Não

Gravação de vídeo na própria câmera

Não

Não

Não

Não

Até 200 imagens em JPEG na memór
(dependendo do número de clipes de
200 arquivos no total, com
duração máxima de 5 minutos por clip
MPEG-4 na memória flash interna

Modo TI Básico de combate a incêndio

Modo TI Básico de combate a incêndio, Modo de
combate a incêndio em preto e branco, Modo de
incêndio, Modo de busca e salvamento, Modo
de detecção de calor, Galeria de miniaturas

<100 mK a 30 °C (86 °F)
®

<40 mK a 30 °C (86 °F)
®

K53

<40 mK a 30 °C (86 °F)
®

Aprimoramento de imagem digital co

APRESENTAÇÃO DA IMAGEM

LCD retroiluminado de 4 pol. e 3

Display

LCD retroiluminado de 2,4 pol. e 320 × 240 pixels

LCD retroiluminado de 3 pol. e 320 × 240 pixels

Modos de imagem de IV

TI Básico (Branco quente com isoterma), Branco
quente, Iron

Modo básico de combate a incêndio, Modo de detecção
de frio, Modo de análise de edifício, Modo de combate
a incêndio em preto e branco, Modo de incêndio, Modo
de busca e salvamento, Modo de detecção de calor

Faixa automática

Não

Sim, não selecionável

Modo de Alto Ganho: -10 °C a 140 °C (14 °F a284
°F), Modo de Baixo Ganho: -10 °C a 400 °C(14 °F
a 752 °F) (em temperatura ambiente)
Precisão para temperatura ambiente de 10 °C a 35
°C (50 °F a 95 °F): Modo de Alto Ganho: ±5 °C ou
±5 % Modo de Baixo Ganho: ±10 °C ou ±10%
Ponto central

-20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F)
0 °C a 500 °C (32 °F a 932 °F)

1 fotômetro

1 fotômetro

1 fotômetro

Não

Não

Não

Não

Modo TI Básico de combate a incêndi

Sim, ativação/desativação selecionáv

MEDIÇÃO
Faixa de temperatura de objetos
Precisão
Fotômetro

-20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F) e 0 °C a 650 °C (32 °F a

±4 °C (±7,2 °F) ou ±4% da leitura para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a

TESTE DE SEGURANÇA
Conformidade com NFPA 1801:2018

Não

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Tipo de bateria

Íon-lítio, 3,7 V recarregável

Íon-lítio, > 4 horas de operação

Tempo de carregamento

4 horas a 90%, 6 horas a 100%

2,5 horas para 90% da capacidade

Faixa de temperatura operacional

10 °C a 90 °C (14 °F a 194 °F) – até 10 min,
lanterna ligada; -10 °C a 115 °C (14 °F a 239 °F) –
até 2 min, lanterna ligada

Faixa de temperatura de armazenamento

-30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)

-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
85 °C (185 °F): 15 min
150 °C (302 °F): 10 min
260 °C (500 °F): 3 min
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Umidade (em operação e em
armazenamento/relativa)

0 °C a 37 °C (32 °F a 99 °F)
37 °C a 45 °C (99 °F a 113 °F)
45 °C a 55 °C (113 °F a 131 °F)
IP67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC
60068-2-6), 2 m (6,6 ft)

Íon-lítio, > 4 horas de op

2 horas para 85% da capacidade, status indica

DADOS AMBIENTAIS

Encapsulamento, choque, vibração e
queda

-20 °C a 85 °C (-4 °F a
150 °C (302 °F): 15
260 °C (500 °F): 5 m
-40 °C a 85 °C (-40 °F a

IEC 60068-2-30/24 h 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) / 2 ciclos 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) sem conden
IP 67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC
60068-2-6), 2,0 m / 6,6 ft, em piso de concreto (IEC
60068-2-31)

IP 67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), 2,0 m / 6,6 ft, em piso de concreto (IEC 600

DADOS FÍSICOS
Peso da câmera com bateria

0,410 kg (0,904 lb)

0,7 kg (1,54 lb)

1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb)

Dimensões da câmera (C × L × A)

208 x 85 x 65 mm (8,19 × 3,3 × 2,6 in)

250 x 105 x 90 mm (9,8 × 4,1 × 3,5 in)

120 × 125 × 280 mm (4,7 x 4,9 x 11 in)

Câmera de infravermelho K1, documentação
impressa, cordão de segurança de pulso,
cabo USB-C para USB-A, bolsa tática

Câmera de infravermelho, bateria (×2), carregador
de bateria, cordão de segurança, fonte de
alimentação, cabo USB

EMBALAGEM
Conteúdo

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Câmera de infravermelho, maleta de transporte rígida, bateria (2x), carregador de bateria, fonte
cordão retrátil, correia carabiner, cabo USB, documentação impressa

Kits Aéreos da FLIR para Socorristas
K55

K65

KF6

320 x 240 pixels

640 x 480 pixels

<30 mK a 30 °C (86 °F)

om FSX

®

ria flash interna
vídeo salvos)

pe de vídeo

<100 mK a f/1.4

Aprimoramento de imagem digital com FSX

Aprimoramento de imagem digital com FSX

Aprimoramento de imagem digital com FSX®

51° × 38°

51° × 38°

69° × 56°

Até 200 imagens em JPEG na memória flash interna
(dependendo donúmero de clipes de vídeo salvos)
200 arquivos no total, comduração máxima de 5
minutos por clipe de vídeo
MPEG-4 na memória flash interna

Até 200 imagens em JPEG na memória flash interna
(dependendo donúmero de clipes de vídeo salvos)
200 arquivos no total, comduração máxima de 5
minutos por clipe de vídeo
MPEG-4 na memória flash interna

Não

Modo TI Básico de combate a incêndio, Modo de
combate a incêndio em preto e branco, Modo de
incêndio, Modo de busca e salvamento, Modo de
detecção de calor, Galeria de miniaturas

Modo TI Básico de combate a incêndio da NFPA,
Modo de combate a incêndio em preto e branco,
Modo de incêndio, Modo de busca e salvamento,
Modo de detecção de calor, Galeria de miniaturas

Modo TI Básico de combate a incêndio

®

®

Não

N/A

320 × 240 pixels

io

Não

vel com FLIR Tools

Sim

Faixa de alto ganho: -25 °C a 135 °C (-13 °F a275 °F)
Faixa de baixo ganho: 0 °C a 550 °C(32 °F a 1.022 °F)

1.202 °F)

a 95 °F)

±10 °C (±18 °F) ou ±10% na faixa de alto ganho
1

Não

Sim

Não

peração

ado por LED

185 °F)
min
min

-32 °C a 65 °C (-26 °F a 149 °F)

185 °F)

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

nsação

IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% de umidade relativa
de 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F), dois ciclos

068-2-31)

IP 67 (IEC 605 29), IEC 600 68-2-27, 25 g pico onda
semissenoidal, IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58
Hz e 2 g 58 a 500 Hz senoidal

e de alimentação,

1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb)

1,2 ±0,1 kg (2,6 ±0,2 lb)

120 × 125 × 280 mm (4,7 x 4,9 x 11 in)

158 x 112 x 89 mm (6,2 × 4,4 × 3,5 in)

Câmera de infravermelho, maleta de transporte
rígida, bateria (2x), carregador de bateria, fonte
de alimentação, cordão retrátil, cabo USB, correia
carabiner, chave de fenda Torx, documentação
impressa

Câmera de infravermelho K6, documentação
impressa

Modelos

FLIR M200/M210 V2-Series

Modelo da aeronave1
Interface de tablet inclusa
1 unidade RC incluída
Bateria da aeronave
Eixo pivotante da câmera visual

DJI M200 V2, DJI M210 V2
Display DJI CrystalSky de 7,87”
DJI Cendence RC
Qtd 2 TB55 (7660 mAh)
DJI X4S 20 MP, 4K/60 H.264
Vídeos 4K/30 H.265 a 100 MbpsCâmera visual
de 12 MP com MSX em imagens térmicas
Montagem em eixo pivotante (IV Conforme o modelo, individual e/ou dupla para baixo
e visual)
Câmeras compatíveis
Zenmuse XT2 (incluído)
Zenmuse X5S (opcional)*
Zenmuse X30 (opcional)*
Eixo pivotante térmico
Câmera de IV radiométrica
Resolução de IV de 336 × 256 (M200) ou 640 × 512
Comprimento focal e Campo de visão: conforme o modelo

Gerador de imagens térmicas
Sensibilidade de IV
Faixa de cena (alto ganho)
Faixa de cena (baixo ganho)
Fotômetro
Armazenamento de arquivos
Formato de foto/vídeo
Software compatível
Faixa de temperatura operacional
Peso (eixo pivotante)

Microbolômetro VOx Não Refrigerado
<50 mK a f/1,0
-25 °C a 135 °C (-13 °F a 275 °F) [Faixa da M200: -25 °C a
100 °C]
-40 °C a 550 °C (-40 °F a 1022 °F)
Temperatura medida em ponto de pixel 4 × 4
Cartão Micro SD
JPEG, TIFF, MP4 Radiométrico

DroneSense FLIR Edition
-10°C a 40°C (14°F a 104°F)

588 g (20,7 oz)

CORPORATE
HEADQUARTERS
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 866.477.3687

NASHUA
FLIR Systems, Inc.
9 Townsend West
Nashua, NH 06063
USA
PH: +1 603.324.7611

CANADA
FLIR Systems Ltd.
3430 South Service Rd, Ste 103
Burlington, ON L7N 3J5
Canada
PH: +1 800 613 0507

LATIN AMERICA
FLIR SYSTEMS BRASIL
Av. Antonio Bardella
320 Sorocaba, SP 18085-852
Brasil
PH: +55 15 3238 8070

EUROPE

FLIR Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
PH: +32 (0) 3665 5100

CHINA

FLIR Systems Co., Ltd
Rm 1613-16, Tower II
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Rd.
Shatin, New Territories
Hong Kong
PH: +852 2792 8955

www.flir.com
NASDAQ: FLIR
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
© 2020 FLIR Systems, Inc. Todos os outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. As
imagens
exibidas podem não ser representativas da resolução real da câmera mostrada. Imagens meramente ilustrativas.
Atualizado em 04/15/2020 [19-1500-INS-FIR]

