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3M™ Scott™ Sight Pro system termowizyjny
wbudowany w maskę
Opis
3M™ Scott™ Sight to system termowizyjny wbudowany
w maskę. Kamera termowizyjna bezprzewodowo wyświetla
obraz o rozdzielczości 428x240 z szybkością 9 kl./s na
wyświetlaczu wewnątrz maski. Zastosowanie soczewki
„infinity” z funkcją automatycznego przyciemniania,
oraz umieszczenie wyświetlacza wewnątrz maski zapewnia
doskonałą widoczność, nawet jeśli w otoczeniu panuje wysoki
poziom zadymienia.
3M™ Scott™ Sight Pro zapewnia minimum cztery godziny pracy,
ma funkcję poszukiwania najzimniejszego lub najcieplejszego
punktu w otoczeniu oraz cztery opcje interfejsu użytkownika.
3M™ Scott™ Sight Pro jest akcesorium do nadciśnieniowej maski
3M™ Scott™ AV3000HT, która zapewnia doskonałą ochronę w
środowiskach o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia (IDLH).
3M™ Scott™ Sight z Pro umożliwia korzystanie z dodatkowych
funkcji, takich jak poszukiwanie najcieplejszego
i najzimniejszego punktu oraz nagrywanie filmów taktycznych
(TVR), zapewniając strażakom większą świadomość sytuacyjną
podczas gaszenia pożarów.
Wyświetlacz wewnątrz maski

Kompletny system ScottSight Pro

Rozdzielczość
Odległość ogniskowa
Czas pracy
Baterie

Gwarancja (obejmuje IMD
i TIC)

2 lata

Certyfikacja elektryczna

UL913 klasa I, wydział 1,
ATEX strefa 0

428 x 240
2m
4 godziny
2 x AAA
Możliwość regulacji kąta
widzenia
IP 66

Regulacja
Klasa szczelności
Kamera termowizyjna
Zewnętrzna powłoka
Osłona obiektywu
Rozdzielczość
Pole widzenia
Częstotliwość odświeżania
Kolorowanie
Czas pracy
Baterie
Klasa szczelności

Silikon
Szyba z germanu
160 x 120
50°
9 Hz
Najgorętszy 1% dowolnego
pola widzenia
4 godziny
3 x AAA
IP67

Dodatkowe funkcje wersji Pro
Wyszukiwanie
Tak
najcieplejszego punktu
Wyszukiwanie
Tak
najzimniejszego punktu
Nagrywanie filmów
Tak (do 30 godzin)
taktycznych

Konserwacja/czyszczenie/serwisowanie
Czyszczenie powinno być wykonywane tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Konserwacja i serwisowanie może być
wykonywane wyłącznie przez przeszkolony autoryzowany personel serwisowy zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcji
serwisowej i konserwacyjnej.

3M Scott Fire & Safety
Pimbo Road
Skelmersdale
Lancashire, WN8 9RA
Wielka Brytania

Telefon +44 (0)1695 711711
E-Mail
skelmenq@mmm.com
Strona internetowa www.3Mscott.com

Certyfikat ISO 9001. Prosimy poddać recyklingowi.
Wydrukowano w Polsce. © 3M 2020. Wszelkie prawa
zastrzeżone. 3M i Scott są znakami towarowymi
3M Company. J470799

