
FLIR K2 
extrémne cenovo dostupná termovízna 
kamera pre hasičov a záchranárov 

 

FLIR K2 je robustná, spoľahlivá a veľmi úsporná 
termovízna kamera, špeciálne určená pre požiarne 
aplikácie a ťažké podmienky. Produkuje termálny 
obraz 160 x 120 pixelov zobrazený na jasnom 3 " 
displeji. K2 pomáha hasičom nájsť cestu cez hustý 
dym, posúdiť situáciu s dôverou, a urýchliť 
rozhodovanie. 

Nová úroveň cenovej dostupnosti 
Cena termovíznej kamery K2 robí výkonnú termovíziu 
viac prístupnú hasičom - nižšia investícia, ktorá 
znamená veľký prínos, pokiaľ ide o bezpečnosť, 
záchranu životov a ochranu majetku. 
 

Kompaktná a jednoducho ovládateľná 
FLIR K2 je kompaktná a veľmi ľahká  termovízna 
kamera. Intuitívne užívateľské rozhranie  umožňuje 
hasičovi zamerať sa na prácu. Jediné veľké tlačidlo 
umožňuje jednoducho kameru aktivovať aj v ťažkých 
rukaviciach. 
 

Robustná a spoľahlivá 
Navrhnutá prežiť tvrdé prevádzkové podmienky, K2 
vydrží pád na betón z výšky 2 metre, je odolná proti 
vode (IP67) a je plne funkčná až do + 260 ° C  
(po dobu 3 minút). 
 

Viacero režimov obrazu 
FLIR K2 je možné nastaviť na jeden z piatich rôznych 
zobrazovacích režimov v závislosti na primárnom 
využití kamery. Režimy je možné meniť pomocou 
FLIR Tools softvéru, ktorý možné stiahnuť zadarmo z 
FLIR na http://onelink.to/tools. 
 

Multi-spectral dynamic imaging (MSX) 
K2 používa FLIR patentovanú MSX technológiu, ktorá 
pridáva kľúčové detaily zo zabudovanej kamery pre 
viditeľné svetlo do termálneho obrazu - pomáha 
hasičom identifikovať štruktúry a okolie bez toho, 
aby bolo znefunkčnené zobrazenie údajov o teplote. 
 

Rôzne možnosti použitia 
FLIR K2 je vhodná pre širokú škálu protipožiarnych 
aplikácií . Umožňuje viditeľnosť v dyme a tým 
pomáha viesť Váš tím a stanoviť priority pre požiarny 
útok. Pomáha nájsť obete rýchlejšie, aj za najťažších 
podmienok. Skenovanie hotspotov v priebehu opráv.  



FLIR K2          TECHNICKÉ ÚDAJE 

MODEL K2 

Rozlíšenie: 160 x 120 px 

Tepelná citlivosť: <100 mK 

FSX: nie 

Video záznam: nie 

Optika a zobrazenie    

Zorný uhol / ostrenie: 47o x 31,5o / pevné 

Obnovovacia frekvencia: 9 Hz 

PA detektor / spektrálny rozsah: nechladený mikrobolometer / 7,5 - 13 µm 

Čas štartu od zapnutia: < 30 sek. (tepelný obraz) 

Čas štartu z režimu sleep: < 10 sek.  

Displej: 3″ LCD, 320 x 240 px, podsvietený 

Rozsah: automaticky podľa režimu 

Kamera pre viditeľné svetlo 

Rozlíšenie: 640 x 480 px 

Zorný uhol / ostrenie: 73o x 61o , prispôsobuje sa IR obrazu 

Citlivosť: min. 10 lux 

Meranie    

Teplotný rozsah - meranie objektov: -20 oC ... +150 oC alebo 0 oC ... +500 oC 

Presnosť: ± 4 oC alebo ± 4 % pre teplotu okolia 10 oC ... 35 oC 

Analýza scény    

Bodové meranie teploty: 1 bod v strede displeja 

Izotermy: áno 

Automatická detekcia zdroja tepla: režim Zdroj tepla (najteplejších 20% v scéne farebne) 

Nastavenia  

Farby: podľa režimu 

Regionálne nastavenia: oC / oF, formát dátumu a času 

Dátové rozhranie  

Interface: Update z PC a MAC 

Pripojenie: USB micro-B 

Napájanie  

Batéria: Li Ion, 4 hodiny prevádzky 

Nabíjačka: pre 2 batérie, k dispozícii nabíjačka do vozidla 

Doba nabíjania: 2,5 h na 90% kapacity, LED indikátor 

Teplota pre nabíjanie: 0 oC ... +45 oC 

Úsporný režim: automatický 

Prostredie  

Podľa NFPA 1801 odolnosť voči vibráciám, nárazu korózii, oteru, teplu a ohňu 

Pracovná teplota - rozsah: -20 oC ... +85 oC (15 min) / +150 oC (10 min) / +260 oC (3 min)   

Skladovacia teplota - rozsah: -40 oC ... +70 oC  

Ochrana: IP 67 (IEC 60529) 

Pád: 2,0 m na betónovú podlahu (IEC 60068-2-31) 

Fyzické údaje  

Hmotnosť vrátane batérie: <0,7 kg 

Rozmery: 105 x 90 x 250 mm 

Závit pre statív: UNC 1/4"-20 

Obsah dodávky  

Sada v základe obsahuje: 
termokamera, batéria (2 ks), nabíjačka, USB micro kábel, 
popruh malý, dokumentácia, CD-ROM 

Váš FLIR distribútor: 
 

ATECA s.r.o. 

sídlo: Gallayova 25, 84102 Bratislava 

prevádzka: Bojnická 10, 83104 Bratislava 

tel.: +421 905710774 

E-mail: ateca@ateca.sk 

www: www.flir.ateca.sk 

 

Záruka po registrácii produktu: 


