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Bullard TXS™ termovizijska kamera za 
vsak gasilski oddelek, dostavljena po 
neverjetni ceni.
Predstavljamo cenovno najugodnejšo termivizijsko 
kamero na trgu, za sprejemanje pravih odločitev v 
ekstremnih razmerah, zagotavlja izjemno kakovost, 
sliko pa v kompaktni in lahki obliki 0,75 kg. Bullard 
TXS termovizijska kamera je vaša najboljša rešitev, 
če je vaš proračun, kakovost in uspeh, bistvenaga 
pomena.’

 

LAHKO IN INTUITIVNA  kamera, težka samo 0,75 kg, Bullard 
TXS termovizijska kamera postaja bistvena oprema za vsako 
gasilsko enoto. TXS je bil zasnovana za enostavno uporabo,  
upravljanje z enim gumbom, ergonomsko zasnovo in velikostjo, 
zaradi katere jo je zelo enostavno nositi. TXS vam daje vse bist-
vene informacije, ki jih potrebujete, ne da bi vas z njo dodatno 
obremenjevali pri delu. 

JASNA SLIKA Z ENIM DOTIKOM Z  lahko berljivim 3,5-palčnim 
 zaslonom z jasno ločljivostjo 320 x 240 slikovnih pik Bullard TXS 
termovizijska kamera ponuja jasno sliko za vse podrobnosti in 
požarni napad. Enostavno upravljanje z enim gumbom pomeni,
 da lahko gasilci zlahka dobijo jasno sliko, ki jo potrebujejo, brez 
dodatne zapletenosti za uporabnika. 

INOVATIVNE MOŽNOSTI POLNJENJA  Imejte baterije vedno 
pripravljene s priročnim in robustnim polnilnikom za vgradnjo v 
tovornjak TXS, ki lahko  hkrati polni dve bateriji, ali dve kameri  
ali eno od vsakega.  

BOLJŠI V BOJU Z OGNJEM, TXS  termovizijska kamera je 
bila zasnovana v Švici v sodelovanju z evropskimi gasilskimi 
enotami. Kot vse Bullard termovizijske kamere  je tudi TXS ro-
bustna, izdelana za najzahtevnejše situacije in ponuja petletno 
garancijo.

Super Red Hot funkcija, za še boljše 
podrobnosti odločanja

Visoko kontrastna slika
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Bullard Center
2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877.BULLARD (285.5273)
Tel: +1.859.234.6616
Fax: +1.859.246.0243

Americas Operations
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877.BULLARD (285.5273)
Tel: +1.859.234.6616
Fax: +1.859.234.8987

Bullard GmbH
Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49.2642.999980
Fax: +49.2642.9999829

Bullard Asia Pacific 
51 Changi Business Park 
Central 2
#03-04 The Signature
Singapore 486066
Tel: +65.6745.0556
Fax: +65.6797.0299

Bullard Technology 
Center
Darix Sàrl
Chemin du Closel 3
1020 Renens • Switzerland
Tel: +41.21.515.2910

Fizične karakteristike
Zasnova Majhna ročna termovizijska kamera

Teža z baterijo 0.75 kg

Dimenzije L 180 mm x Š 120 mm x V 117 mm

Material ohišjal PPSU Thermo plastika

Barva Rumena (RAL 1028)

Barva baterije Antracit siva (RAL 7016)

Oblika Ergonomski oprijem z nizko obremenitvijo z 
intuitivnim rokovanjem

Ekran
Tip Digital, Liquid Crystal Display (LCD)

Velikost 3.5"/89mm Diagional TFT Active Matrix

Vidno polje  Gor = 60°, Navdol = 40°, Levo / Desno = 60°

Resolucija slike 320x240

Zaščita ekrana Polycarbonate odporen na UV in obrabo* odpornost 
površine NFPA 1971-52)

Infrardeči deztektor
Tip detektorja Microbolometer

Material Vanadium Oxide

Resolucija 320x240

Spektralni razpon 7,5 µm – 13,5 µm

Osveževanje slike 30Hz

NETD <60mK

Dinamični razpon 550°C

Piksel - velikost 12 µm

Električno napajanje
Napajanje Lithium-ion polnilna in zamenljiva baterija

Tip baterije Zamenljiva baterija brez orodja

Kapaciteta baterije 3500mAh

Čas zagona kamere <12 sekund

Čas delovanja Približno  6 h pri temp. 20°C pri rutinskih uporabi

Čas polnitve Približno 3h30min v rutinskih zadevah

System za polnitev baterij
System za polnitev baterij

USB polnitev USB polnjenje preko Micro-USB kabla in adapter-
jem za stenski vtičnico (standardno)

Avto polnilec ali namizni Polnilnik z dvema ležiščema za dve bateriji ali dva 
kameri ali eno baterijo in eno kamero za names-
titev vozilo ali pisarniško uporabo (izbirno)

Ostali varnostni podatki
Odpornost na mraz -20°C Nemoteno delovanje

Odpornost na toploto +150°C 15 minut nemoteno delovanje

Odpornost na toploto 5 minutes of continued operation 

 + 260°C 5 minutes of continued operation

 Odpornost na udarce Testirano na padce iz višine 2 metrov na beton 

Varnost IEC 62368-1; IEC 62368-3; IEC62133-2; IEC

60335-2-29 FCC part 15b; CISPR32/EN55032/IEC61000-6-3;
CISPR24/EN55035/IEC61000-6-1

Vodotesnost IEC 60529 IP67 (kamera in baterija); IP21 (avtop-
polnilec)

EMC FCC part 15b; CISPR32/EN55032/IEC61000-6-3; 
CISPR24/EN55035/IEC61000-6-1

Baterija IEC 62133-2; UN 38.3

Avtopolnilec Izdelan v skladu z  NFPA 1901 and DIN EN 1846-2: 
2013-05; IEC 62368-1

Prijaznost okolju Prop 65; RoHS; REACH; PFAS

Temperatura shranjevanja  --20°C to 40°C

Servis & Garancija
Kamera Pet (5) let

Baterija Dve (2) leti

Programska oprema ki jo lahko nadgradi uporabnik (prek Micro-USB)

Standardne funkcije
Naćin delovanja Samodejno preklapljanje brez prekinitve med 

načinom nizkega in visokega delovanja, odvisno 
od temperaturne scene

Temperaturno merjenje Numerično in grafično

Temperaturno obarvanje Belo-vroče in Super vroče (rumeno-oranžno--rdeče) 
za temperature okrog  260°C

Izbirne funkcije &
Dodatki
Samonavijalni trak Za pritrditev kamere

Objektiv
Vidno polje 40° Š x 50° V

Žariščna točka 0.8 m to ∞

Hitrost f/1.1

Zaščitno steklo Germanijevo steklo, z antirefleksnim premazom ki 
ga je mogoče očistiti z rokavicami

BO2-MEGA, dužba za trgovino d.o.o.
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