
Pr isvärda  prof essionel la  värmekameror 
f ör  brandbekämpning

K-SERIES



I idealfallet bör varje brandbil och befälsbil ha tillgång till 
minst en högpresterande värmekamer (TIC). Med K-serien 
från FLIR blir detta nu enklare att klara. 

Värmekamerorna i den prisvärda K-serien erbjuder nya, lättare 
sätt att se tydligare även i de mörkaste, rökigaste miljöerna 
genom att visa stora, ljusstarka FLIR-bilder som hjälper dig 
att navigera mer strategiskt, behålla orienteringen bättre och 
hitta offer snabbare. 

K-SERIES
UNDER BRANDBEKÄMPNINGEN ÄR EN VÄRMEKAMERA ETT OVÄRDERLIGT REDSKAP 
– DEN HJÄLPER DIG ATT SNABBT PLANERA INSATSEN, HITTA BRANDHÄRDARNA OCH 
RÄDDA LIV. 



FLIR: VÄRLDSLEDAREN INOM VÄRMEKAMEROR

FLIR är världsledande inom design, tillverkning och marknadsföring av värmekameror Värmekameror behövs 
i en mängd olika tillämpningar, till exempel förebyggande underhåll, byggdiagnostik, forskning/utveckling och 
automation, ljusförstärkning inom marinområdet, säkerhet, militära tillämpningar etc. Oavsett vilket finns FLIR 
där för att uppfylla alla tänkbara behov. 

Modellerna i K-serien från FLIR har utvecklats särskilt för att uppfylla de höga krav som ställs inom 
brandbekämpning. Under hela utvecklingen av K-serien har FLIR samarbetat direkt med brandmän över hela 
världen för att se till att deras unika krav tillgodoses.

UTÖKAD GARANTI
Alla nya kameror i K-serien omfattas, efter registrering på www.flir.com, av FLIRs exklusiva 2-5-10-garanti med 
två års garanti på batterier, fem år på kameran och tio år på detektorn.

D E T E K T O R -
G A R A N T I *

F U L L  
PRODUKTGARANTI*

  ÅR   ÅR   ÅR

B AT T E R I -
G A R A N T I *



Det ultimata verktyget vid brandbekämpning
K-SERIES

SE GENOM RÖK

Värmekameror kan se genom rök eller annat som försvårar sikten 
så att du och dina kollegor bättre kan navigera på brandplatsen. 
Kamerorna i K-serien är viktiga verktyg vid en eldsvåda, eftersom 
de gör det möjligt att hitta personer som har fastnat i elden 
och gör det enklare att utvärdera vilken släckningsstrategi som 
passar bäst.

MÄTER TEMPERATURER

Värmekamerorna i K-serien klarar noggrann temperaturmätning 
på avstånd, så att du kan kontrollera heta gaser som stiger upp 
mot taket. Det kan förhindra att en farlig situation med rollover 
uppstår.

HITTA KÄLLOR TILL BRAND 

Använd värmekameran i K-serien under genomgången av 
den drabbade platsen för att hitta heta områden som kan leda 
till att branden börjar om igen. Dessa områden visas tydligt i 
värmebilden och indikerar exakt vart du ska rikta slangen för att 
effekten ska optimeras.

SÖK- OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Med en värmekamera får du bra sikt även när det är helt mörkt. 
Under sök- och räddningsuppdrag är kameran i FLIR K-serien ett 
ovärderligt verktyg för att hitta försvunna eller skadade personer 
på natten eller i rökfyllda utrymmen. K-serien kan även hjälpa 
till vid räddningsuppdrag dagtid, till exempel genom att indikera 
var människor finns dolda i buskage eller liknande.

FÖRHINDRA LÖPELD

Sök igenom områden som hotas av skogsbrand för att hitta dold 
glöd och andra brandkällor och släcka dem innan de leder till att 
elden bryter ut. 



Olika färglägen för olika situationer

För användning i situationer med 
lägre temperatur, till exempel initialt i 
räddningsuppdrag efter trafikolyckor, 
sökningar i skogen etc.

Samma som läget TI Basic, men med bild 
i gråskala

För användning vid högre 
bakgrundstemperaturer med öppna 
lågor, i synnerhet i byggnader.

För initial brandbekämpning och 
livräddningsuppdrag

BRAND

TI BASIC BRANDBEKÄMPNING I  SVARTVITT  

Används för att hitta heta områden. De 
varmaste 20 % av området färgsätts i rött.

VÄRMEDETEKTERING

SÖK- OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Ändra färgläge på K45/55/65 med bara en knapptryckning. Ändra färgläge på K2 via 
programvaran FLIR Tools (utan kostnad).



E x tr em t  prisvärda värmekameror för 
brandmän

K-SERIES



FLIR K2 är en robust, tillförlitlig och oerhört prisvärd 
värmekamera (TIC) som genererar värmebilder i 
upplösningen 160 x 120 pixlar, som visas på en ljusstark 
3-tumsskärm. K2 hjälper brandmän att hitta genom tjock 
rök, och utvärdera situationer på ett tryggt sätt och fatta 
snabbare beslut.

MSX® MULTISPECTRAL DYNAMIC IMAGING
K2 använder FLIRs patenterade MSX-teknik 
som integrerar viktiga detaljer från den inbygga 
kameran för synligt ljus i värmebilden, vilket 
hjälper brandmännen att identifiera strukturer och 
omgivningar utan att mätuppgifterna i värmebilden 
påverkas.

KOMPAKT OCH LÄTT ATT 
ANVÄNDA
FLIR K2 är en kompakt, lätt 
värmekamera som enkelt kan 
fästas på SCBA-utrustning. Ett 
intuitivt användargränssnitt gör att 
brandmännen kan fokusera på sin 
uppgift. En enkel stor knapp gör 
kameran lätt att använda även med 
stora handskar. 

FLERA BILDLÄGEN
FLIR K2 kan ställas in på ett av fem olika 
bildlägen, beroende på enhetens primära 
användningsområde. Lägena kan ändras med 
FLIR Tools-programmet som kan hämtas gratis 
från FLIR på www.flir.com/tools.

TÅLIG OCH 
TILLFÖRLITLIG
K2 är konstruerad för att tåla 
tuffa förhållanden. Den tål 
ett fall från 2 meter ned på 
ett betonggolv, är vattentålig 
(IP67) och fungerar fullt ut i 
upp till +260 °C (i upp till 3 
minuter).

FLERA TILLÄMPNINGAR 
FÖR BRANDBEKÄMPNING
Använd FLIR K2 till många olika 
brandbekämpningstillämpningar. 
Se genom röken och hjälp teamet 
att prioritera insatserna. Hitta 
brandoffer snabbare även under 
förhållanden med riktigt dålig 
sikt. Sök efter heta punkter under 
genomgångar. Och använd K2 för  
sök- och räddningsuppdrag.
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Superskarpa värmebilder
K-SERIES

Värmebild utan FSX

Värmebild med FSX

FLIR BILLADDARE
Billaddaren (tillval) är enkel 

att installera och används för 
laddning av kameran i K-serien 

och ett extra batteri så att du alltid 
är redo för action.



Superskarpa värmebilder
K-SERIESK45/K55/K65

Den underhållsfria kylda mikrobolometersensorn ger detaljerade 
bilder med 240 x 180 pixlar (FLIR K45) eller 320 x 240 pixlar (FLIR 
K55/K65). Värmebilderna visas på en stor ljusstark 4-tumsskärm, 
vilket hjälper dig att navigera och fatta snabba och korrekta 
beslut.

ENKEL ATT ANVÄNDA, ÄVEN MED 
HANDSKAR 
Ett intuitivt och enkelt användargränssnitt 
gör det enklare att fokusera på den aktuella 
uppgiften. FLIR K45, K55 och K65 styrs med tre 
stora knappar.

VIDEOLAGRING I  KAMERAN 
(K55 OCH K65)
Alla modeller har plats för lagring av 
upp till 200 bildfiler. K55 och K65 har 
även stöd för inspelning av videofiler 
på upp till fem minuter per klipp –  
perfekt för utvärdering på plats och 
för utbildning.

FSX™ FLEXIBLE SCENE ENHANCEMENT 
FSX förbättrar bilderna från K45, K55 och K65 
via intern bearbetning som ger superskarpa 
värmebilder med tydliga detaljer som 
gör det mycket enklare för brandmän och 
räddningspersonal att hitta rätt.

ZOOM 
2x digital zoom

VÄLJ LÄGE 
Välj bildläge

STRÖMBRYTARE 

TÅLIG OCH TILLFÖRLITLIG
Kamerorna K45, K55 och 
K65 är konstruerade för tuffa 
användningsförhållanden. De tål 
ett fall från 2 meter ned på ett 
betonggolv, är vattentåliga (IP67) 
och fungerar fullt ut i upp till +260 °C 
i 5 minuter.

K65: Godkänd av NFPA, National Fire Protection Association
K65 uppfyller alla krav i standarden NFPA 1801:2013 för värmekameror för 
brandbekämpning som fokuserar på tre huvudområden: kompatibilitet/
användning, bildkvalitet och hållbarhet.

Kamerakontakterna 
på FLIR K65 (till 
vänster) är helt 
förseglade och 
batteriet (till höger) 
kan fixeras inne i 
kameran med en 
skruv.



Specif ikat ioner 

Bilddata och optiska data  
IR-upplösning 160 × 120 pixlar

Värmekänslighet/NETD < 100 mK vid +30 °C

Synfält/fokus 47° × 31,5°

Bildfrekvens 9 Hz

FPA (Focal Plane Array)/Spektralbredd Okyld mikrobolometer/7,5–13 μm

Starttid < 30 sek. (IR-bild, inget GUI)

Starttid från viloläge < 10 sek. 

F-nummer 1,1 

Visuell kamera
Inbyggd digitalkamera 640 × 480 pixlar

Digitalkamera, FOV 73° × 61°, anpassas till IR-objektivet

Känslighet Minst 10 Lux

Bildpresentation

Display 3 tum LCD, 320 × 240 pixlar, bakgrundsbelysning

Bildlägen – kan bytas via programvaran FLIR 
Tools

TI Basic brandbekämpningsläge (standard) 
Svartvitt brandbekämpningsläge 

Brandläge 
Sök- och räddningsläge (SAR) 

Värmedetekteringsläge
Läge för detektering av kyla

Läge för byggnadsanalys

Autointervall Auto, ej valbart

Mätning

Temperaturintervall för objekt –20 till +150 °C 
0 till +500 °C

Noggrannhet ±4 °C eller ±4% för avläsning, för omgivnings 
temperatur 10 till 35 °C

Mätanalys

Spotmätare 1

Isoterm Ja

Automatisk detektering av värme Läge för värmedetektering  
(de varmaste 20 % av platsen färgsätts)

Gränssnitt för datakommunikation

Gränssnitt Uppdatering från PC- och Mac-enheter

USB USB Micro-B

Strömförsörjning

Batteri Litium, 4 timmars drifttid

Laddningssystem Batteriladdare med 2 fack, billaddare tillgänglig

Laddningstid 2,5 h till 90 % kapacitet, laddningsstatus indikeras av LED

Laddningstemperatur 0 till +45 °C

Miljödata

Konstruerad för att uppfylla NFPA 
1801-specifikationen

Vibration, stöttålighet, korrosion,  
abrasion på visningsyta, värmetålighet, värme och flamma,  

hållbarhet för produktetikett

Temperaturintervall för drift –20 till +55 °C 
+85 °C: 15 minuter 
+150 °C: 10 minuter 
+260 °C: 3 minuter

Temperaturintervall för förvaring −40 till +70 °C

Inkapsling IP 67 (IEC 60529)

Fall 2 m på betonggolv (IEC 60068-2-31)

Fysiska data

Kamerans vikt, inkl. batteri 0,7 kg

Kamerastorlek (L × B × H) 250 × 105 × 90 mm

Stativmontering UNC ¼”-20

Förpackning

Förpackning, innehåll Värmekamera, batterier (2 vardera), batteriladdare, rem, strömförsörjning, tryckt dokumentation, USB-
kabel, användardokumentation CD-ROM

K-SERIESK2



Specif ikat ioner

K45 K55 K65

Certifieringar
Certifiering enligt specifikationen NFPA1801:2013 Nej Ja

Bilddata och optiska data
IR-upplösning  240 x 180 pixlar 320 × 240 pixlar
Värmekänslighet  < 40 mK vid 30 °C  < 30 mK vid 30 °C
Kontrastoptimering Digital bildförbättring med FSX
Synfält/fokus 51° × 38°/fast fokus
Bildfrekvens 60 Hz
Zoom 2x, digital zoom
FPA (Focal Plane Array)/Spektralbredd Okyld mikrobolometer/7,5–13 μm
Starttid < 17 sek. (IR-bild, inget GUI)
Starttid från viloläge < 4 sek. 
Bildlagring Upp till 200 JPEG-bilder i internt flash-minne (beroende på antalet sparade videoklipp)
Videolagring Nej 200 filer totalt, med en maximal varaktighet på 5 minuter per videoklipp
Format videoinspelning i kameran Nej Icke-radiometrisk MPEG-4 till internt flash-minne

Bildpresentation
Display 4” LCD, 320 × 240 pixlar, bakgrundsbelysning

Bildlägen

 • IR-bild: 
TI Basic NFPA brandbekämpningsläge/Svartvitt brandbekämpningsläge/Brandläge

Sök- och räddningsläge (SAR)/Värmedetekteringsläge
• Galleri med indexbilder

Autointervall Ja, beroende på läge
Mätning
Temperaturintervall för objekt –20 till +150 °C, 0 till +650 °C
Noggrannhet ±4 °C eller ±4 % för avläsning för omgivningstemperatur, 10 till 35 °C
Mätanalys
Spotmätare 1
Isoterm Ja, enligt NFPA och beroende på läge

Automatisk detektering av värme Läge för värmedetektering (de varmaste 20 % av platsen färgsätts)

Inställning
Färgpaletter Flera paletter, beroende på läge
Regional justering Enheter, datum- och tidformat
Gränssnitt för datakommunikation
Gränssnitt USB-mini
USB USB Mini-B Dataöverföring till eller från dator/okomprimerad färgvideo   
Strömförsörjning
Batteri Litium, 4 timmars drifttid
Laddningssystem Batteriladdare med 2 fack, billaddare tillgänglig
Laddningstid 2 timmar till 85 % (3 timmar och 25 minuter) kapacitet, laddningsstatus indikeras med LED
Laddningstemperatur 0 till +45 °C
Miljödata
Temperaturintervall för drift –20 till +85 °C/+150 °C: 15 min./+260 °C: 5 min.
Temperaturintervall för förvaring –40 till +85 °C
Luftfuktighet (drift och förvaring) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relativ luftfuktighet +25 till +40 ºC /2 cykler
Relativ luftfuktighet 95 % relativ luftfuktighet +25 till +40 ºC icke-kondenserande
Direktiv Konstruerad för att uppfylla 

NFPA 1801:2013-specifikationen:
• Vibration

• Stöttålighet
• Korrosion

• Abrasion på visningsyta
• Värmetålighet

• Värme och flamma
• Hållbarhet för produktetikett

Certifiering enligt 
NFPA 1801:2013-specifikationen:

• Vibration
• Stöttålighet
• Korrosion

• Abrasion på visningsyta
• Värmetålighet

• Värme och flamma
• Hållbarhet för produktetikett

EMC • EN 61000-6-2:2005 (Immunitet)
• EN 61000-6-3:2011 (Utsläpp)

• FCC 47 CFR Part 15B (Utsläpp)
Magnetfält EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt fält (tung industriell miljö)
Inkapsling IP 67 (IEC 60529)
Stöt 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Fall 2,0 m, på betonggolv (IEC 60068-2-31)
Säkerhet (strömförsörjning) CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Fysiska data
Kamerans vikt, inkl. batteri <1,1 kg
Kamerastorlek (L × B × H) <120 × 125 × 280 mm
Stativmontering UNC ¼”-20
Förpackning
Förpackning, innehåll Förpackningsinnehåll K45/K55/K65: Infraröd kamera, batterier (2 vardera), batteriladdare, hård transportväska, 

strömförsörjning, tryckt dokumentation, USB-kabel, användardokumentation CD-ROM
K45/K55 (inte K65) inkluderar även: handledsrem, halsrem, handledsrem som kan dras in, stativadapter

K65 inkluderar även: Torx skruvmejsel (T20)
Tillvalsutrustning Extra batteri, batteriladdare, hård väska, handledsrem som kan dras in, handledsrem, halsrem, USB-kabel,  

stativadapter, billaddare

K-SERIESK45/K55/K65



Om du vi l l  tala med en expert på värmekameror,  
kontaktar du oss.

FLIR Portland
Corporate Headquarters 
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
PH: +1 866.477.3687

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
 

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Sverige
Tel. : +46 (0)8 753 25 00
Fax : +46 (0)8 753 23 64
E-mail : flir@flir.com

Utrustning som beskrivs här kan kräva exportgodkännande av amerikanska myndigheter. Användning som strider 
mot amerikansk lag är förbjuden. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. För de 
mest uppdaterade specifikationerna besöker du vår hemsida: www.flir.com. © 2015 FLIR Systems, Inc. Alla andra 
varumärken och produktnamn är varumärken som tillhör FLIR Systems, Incorporated. Bilderna används endast 
för illustration.   (Rev.  09/15)

Om du vill ha mer information om FLIRs värmekameror för brandbekämpning, 
besöker du www.flir.com. NASDAQ: FLIR

www.flir.com/fire

Om du vill ha en fullständig lista över FLIRs kontor, besöker du: FLIR.COM

www.flir.com/fire


