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SEEK THERMAL Kamera
termowizyjna Seek Thermal Reveal
Pro FF
Cena

3 599,00 zł

Czas wysyłki

20 dni

Numer katalogowy

RQ-EAAX

Kod EAN

855753005525

Opis produktu
Seek Reveal Pro Fast Frame Export Control to niezwykle precyzyjna i łatwa w obsłudze kamera termowizyjna
przeznaczona do detekcji dalekiego zasięgu.
Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest bardzo poręczna.
Urządzenie sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych. Działa zarówno w dzień, jak i w nocy. Wbudowana latarka o
mocy 300 Lumenów zapewnia bezpieczeństwo i widoczność.
W zestawie dołączona jest ułatwiająca przenoszenie smycz na nadgarstek.
Wykorzystując sprawdzoną technologię wojskową łączy zaawansowane możliwości obrazowania termicznego i oświetlenia LED
o mocy aż 300 lumenów w jednym, trwałym urządzeniu przenośnym.
Posiada precyzyjny czujnik termiczny o rozdzielczości 320x240 oraz 20-stopniowe pole widzenia.
Wykrywa temperatury w zakresie od -40°C do +330°C z wyjątkowo dużej odległości, w zasięgu od kilku centymetrów do
275m.
Specyfikacja techniczna
Matryca bolometryczna: 320x240
Pole widzenia (FOV): 32°
Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C (od -40°F do +626°F)
Zasięg wykrywania ciepła: od kilku cm do maks. 550m
Częstotliwość odświeżania: >15Hz FastFrame
Regulacja ostrości obrazu: stała ogniskowa
Zakres długości fali podczerwieni: 7,5-14µ
Rozmiar pojedynczego piksela: 12µ
Mikrobolometr: VOx (Vanadium Oxide)
Soczewka: chalkogenidkowa
Latarka LED: 300 lumenów (regulacja intensywności światła)
Wyświetlacz: 2.4”, kolor
Rozdzielczość wyświetlacza: 240x320
Palety kolorów: 7
Czas uruchamiania:
Skala wyświetlanej temperatury: °C lub °F
Akumulator: Li-Poly, 3.7V, długość pracy do 4 godzin
Interfejs: micro USB
Ładowanie: poprzez kabel USB - micro USB
Interfejs użytkownika: 3 przyciski nawigacyjne
Nadaje się do użytku w dzień i w nocy
Możliwości zapisu: zdjęcia
Nośnik pamięci: wbudowana pamięć 4GB
Zgrywanie zdjęć z urządzenia: za pomocą kabla USB - micro USB
Obudowa: stop magnezu (odporna na warunki atmosferyczne)
Wymiary: 83x61x33mm
Waga: 180g
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Skład zestawu
Kamera termowizyjna
Smycz na nadgarstek
Kabel USB - micro USB
Przewodnik użytkownika (w języku angielskim)
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