
Technické informácie 

Špecifikácie 

 Rozmery (DxŠxV): 

Hmotnosť (vrátane batérie): 

Materiál puzdra:  

Formát zobrazenia:  

Dosah zhody:  

Spojenie zhody: 

 Iskrová Bezpečnosť: 

Technológia Batérie:  

Výdrž Batérie: 

 Doba nabíjania:  

Užívateľské rozhranie:  

Informácie Zobrazenia:  

Záruka: 

5x4.5x9 in / 130x115x225 mm 

1.2 kg

Vysoko-tepeľný termoplast 

3.5 in / 90 mm LCD 

6’/2.0 m pokles, rôzna  orientácia 

IP67, 1.0 m ponor na 30 min.  UL 

Trieda 1, Divízia 2 (pripravuje sa) 

Dobíjacia Li-Ion 

4 hodiny (nominálne) 

2,5 hodiny (nominálne) 

1, 3 alebo 5 možnosti tlačidiel 

Obrazovkové anotácie a LED 

štandard 

 Ďalšia záruka:  

Záruka Doby spracovania: 

Formát Detektor: 

Zobrazované rozlíšenie:  

Obnovovacia frekvencia:  

Spektrálna odozva:  

Dynamický rozsah: 

 Zorné pole: 

Kolorizácia: 

 Priame meranie teploty:  

Dynamické meranie teploty:  

Snímanie teploty: 

Digitálny Zoom: 

1, 2 alebo 3 roky a Životnosť Batérie 

48 hodín* 

384x288 Nechladený Mikrobolometer 

110,592 pixelov 

5,529,600 prvkov za sekundu  

8 do 14 μm 

-40°F do 2000°F/-40°C do 1100°C

54° (uhlopriečne) 

Závislý na teplote prechodu  

Áno 

Hľadanie Teplého miesta 

Digitálny ukazovateľ a referen. panel 

X2 a X4 zväčšenie 

Xseries 

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kamerách, navštívte isgfire.com/specification, kde je vysvetlený každý bod 

podrobnejšie. 

Životnosť Batérie 

*Ste otrávený zlyhávaním batérií, strate nabitia alebo nemožnosť vyčleniť rozpočet pre tieto

nepredvídané opravy. Za nominálnu jednorázovú platbu, zúčastnite sa nášho programu

životnosti batérií a už nikdy neplatte za ďalšiu novú batériu znovu. Za prepravu môžu byť

účtované poplatky.

24 Hodinová Výmena - Starajte sa o svoj rozpočet - Ušetrite peniaze 

Rýchly Servis 

V ISG Infrasys, veríme v poskytovaní výnimočných služieb zákazníkom a zároveň je to naše 

poslanie poskytovať veľkú popredajnú starostlivosť pre pomoc zabezpečiť úplný kľud pre 

našich zákazníkov. 

*Vďaka nášmu záväzku k výnimočným službám, sme schopný ponúknuť všetkým našim 
zákazníkom záručné opravy obratom do 48 hodín. To znamená, že od prevzatia výrobku v našich 
servisných centrách, budete mať váš produkt opravený a odoslaný späť k vám do 2 pracovných 
dní.

Pre viac informácií o životnom programe batérie a rýchlom servise, plus naše *práva a povinnosti navštívte: isgfire.com 

Nový. Výkonný. Kompaktný. Najlepší. 
Jednička v termálnom zobrazovaní sa stala ešte lepšou. 

X-Séria kombinuje našu svetovú zobrazovaciu výkonnosť s robustným, malým a

ľahkým prevedením, ktoré vám prináša ako prvé na svete kompletnú osobnú

termálnu zobrazovaciu kameru pre hasičov.
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značka termálneho zobrazovania. 

mailto:info@isgfire.com
http://www.isgfire.com/
mailto:info@isgfire.co.uk
http://www.isgfire.com/


Vyhľadávač Horúceho Bodu (patentované)

Umožňuje okamžite rozpoznať najhorúcejšie miesto alebo 

najchladnejšiu časť scény, ktorá vám ponúkne viac 

rozhodovacích schopností a ďalej zlepší bezpečnosť 

hasiča. Náš nový Vyhľadávač studeného miesta je 

ideálny pre hľadanie nebezpečných únikov plynu. 

Exkluzívne Inteligentné Zaostrovanie 

Umožňuje kontrolovať informácie, ktoré vidíte ako TIC 

automaticky upraví v závislosti na objektoch, ktoré sú 

sledované v scéne. 

Plná veľkosť LCD 

Využíva plnú veľkosť 3,5" LCD pre maximálne 

poskitovanie informácií o scéne za všetkých okolností. 

100k Super Vysoké Rozlíšenie 

Používa naše svetoznáme infračervené zobrazovacie 

technológie s cieľom poskytovať ostrý a jasný 

zobrazovací výkon v teplotách nad 2000°F/1000°C. 

Laserové Ukazovátko 

Pomáha pri komunikácii medzi členmi tímu. 

Zmrznutie Obrazu 

Prezrite si obtiažne a nebezpečné oblasti rýchlo s 

kliknutím jedného tlačidla, prezrite a zdieľajte s 

exkluzívnou technológiou click lock. 

Vlastné Nastavenie 

K dispozícii je jedno tlačidlo zapnutia/vypnutia nastavení alebo 

tri a päť tlačidlových nastavení pre pridávanie funkcií. 

Nahrávanie Digitálneho Videa (DVR) 

Nahrávajte živé video záznamy alebo zachyťte statické 

snímky s jedným stlačením tlačidla pre rýchle a jednoduché 

zbieranie dát, ideálne pre tréning alebo neskorší náhľad. 

Malá & Ľahká 

Váži iba 950g / 2.1 lbs a má o 50% menší objem než ostatné TIC 

kamery, takže je menej finančne náročná a ľahšia pre manipuláciu. 

Xseries 
Vlastnosti&Novinky 

ISG Infrasys líder v požiarnom termálnom zobrazovaní, prináša novú X380. 

Výkonná, ale malá osobná kamera, ktorá poskytuje všetky kvality zobrazovania a funkcií väčšej 

kamery. Iba X-Séria Vám ponúka super čistý zobrazovací snímok s vysokým rozlíšením a v plnej 

veľkosti LCD. Všetko je umiestnené vo vnútri ľahkého a kompaktného systému. 

Inteligentné Zaostrovanie 
Táto funkcia sa nachádza iba v ISG Infrasys termokamerách. S inteligentným zaostrovaním, 
požiarnici majú schopnosť koncentrovať svoju kameru priamo k objektu záujmu, a vidieť objekt 
v krištáľovo čistom detaile! Žiadne otáčanie gombíkov alebo prepínanie prepínačov. 
Jednoducho zamerajte kameru priamo na objekt, ktorý chcete sledovať a vaša kamera sa 
postará o ostatné! Rezervujte si demo a vyskúšajte túto funkciu ihneď! 

NOVÝ Exkluzívny Vyhľadávač Studeného Miesta 
Táto úžasná nová funkcia umožňuje záchranárom nájsť a zaostriť vlákno alebo 

netesnosť plynového potrubia, pretože plyn je všeobecne chladnejšej teploty, ako 

okolité prostredie, ktoré ho obklopuje. Táto exkluzívna funkcia na X-Sériách robí 

hasičov šťastnými, že ju mohli vyskúšať. Je predurčená byť veľmi užitočnou funkciou 

pri každodennom hasení požiarov. 

Ak ju chcete ovládať jednoducho vyberte Vyhľadávač Chladného Miesta, a špeciálny zameriavač 

identifikuje najchladnejší objekt na scéne, nájde ho a zobrazí jeho relatívnu teplotu. 

Nabíjačka Rýchleho Nasadenia  
Mikro Nabíjačka Rýchleho Nasadenia, ktorá 

prichádza ako štandard, je najmenšou 

najkompaktnejšou nabíjačkou od ISG Infrasys. Jeho 

inteligentný dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu 

vo vozidle, takže váš TIC a náhradná batéria sú 

vždy plne nabité a pripravené pre použitie. Batérie 

vydržia pracovať približne 4 hodiny s každou 

batériou, a dobíjanie za 2.5 hodiny (nominálne). 

Funkcie X-Série môžete nájsť na našej stránke a

sociálnych stránkach, hľadajte ISG Infrasys. 




