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FLIR KF6
Värmekamera för montage på 
kommandoplattform

Stora bränder kräver stor utrustning för att kunna släckas så fort 
som möjligt. När hela byggnader, lagerlokaler eller andra stora 
konstruktioner brinner måste en brandbil med en kommandoplattform 
vara på plats. En brandslang är monterad på plattformen och en 
operatör styr slangen.

Ofta blockeras operatörens sikt av rök så att det är omöjligt att se 
om slangen är riktad mot lågorna. Tack vare en värmekamera som 
FLIR KF6 kan operatören se genom röken. Lågorna visas i vitt på 
värmebilden och vattnet visas i svart så att operatören kan se om 
lågorna bekämpas effektivt.

TYDLIGA VÄRMEBILDER
FLIR KF6 har en underhållsfri, vanadinoxidsensor (VOx) detektor 
som ger tydliga värmebilder med 640 x 480 pixlar. Det möjliggör 
detaljerade värmebilder där även små detaljer är synliga och heta 
platser kan upptäckas under översyn.

FSX™ – FLEXIBLE SCENE ENHANCEMENT
Detaljer på värmebilden förbättras med digital bildbehandling i 
kameran. Resultatet är en extremt skarp värmebild som visar fler 
detaljer. FSX gör det lättare för brandmän att hitta vägen i rökfyllda 
rum. Även på platser med extrem temperaturdynamik som är typiska 
vid brandbekämpning. 

ROBUST OCH PÅLITLIG
KF6 är utformad för att tåla tuffa driftsförhållanden. Kärnan skyddas 
väl av ett hölje som uppfyller MIL-STD-810G-specifikationerna. Det 
innebär att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.

LÄTT ATT INSTALLERA
FLIR KF6 är lätt att installera på alla plattformar.  Anslut den bara till 
10–32 VDC så får du ut kompositvideo. Inga kommunikations- eller 
handreglage behövs. Den är helt automatisk. 
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Bildspecifikationer 

Bilddata och optisk data  

IR-upplösning PAL 640x512 pixlar, NTSC 640x480 pixlar

Synfält 69 °  × 56 °

Känslighet (NETD) <100 mK @ f/1.4

F-nummer 1.4 

Bildfrekvens PAL 25Hz, NTSC 30 Hz

Fokus Fast

Detektordata

Detektortyp FPA (Focal Plane Array), okyld mikrobolometer

Spektralområde 7,5-13,5 µm

Bildpresentation

Bildläge Grundläggande brandbekämpningsläge

Mätning

Temperaturintervall för objekt High gain-intervall: -25 °C till +135 °C  
Low gain-inervall: -40 °C till +550 °C

Automatiskt intervallbyte Ja

Noggrannhet ±5 °C eller ±5 % i high gain-intervall

Mätanalys

Spotmätare 1

Isotherm Ja

Strömförsörjning

Starttid <20 sekunder (17 sek)

Ström- och videokontakt 13-stifts MIL-C-38999

Ineffekt 10–32 V DC

Miljödata

Temperaturintervall för drift -32 °C till +65 °C

Temperaturintervall för förvaring -40 till +70 °C

Luftfuktighet (drift och förvaring) IEC 600 68-2-30/24 h 95 % relativ luftfuktighet +25 till 40 °C/2 
cykler

EMC • EN 61000-6-2:2005 (immunitet) 
• EN 61000-6-3:2011 (emission) 
• FCC 47 CFR Part 15 B (emission)
•  ISO7637-2 Fordon – elektriska störningar från ledning och 

koppling – del 2: Elektrisk momentan ledning enbart längs 
matarledningar. (Immunitet)

Inkapsling IP 67 (IEC 605 29)

Stötar IEC 600 68-2-27, 25 g topp halv sinusvåg

Vibration IEC 600 68-2-6, 0.15 mm 10Hz till 58Hz och 2 g 58 till 500 Hz 
sinusoidal

Fysiska data

Kamerans vikt, inkl. batteri <1,3 kg (2,9 lb.)

Kamerastorlek (L × B × H) 260 mm × 105 mm × 90 mm (10,2 tum × 4.1 tum × 3.5 tum)
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