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TECNOLOGIA 
TÉRMICA 
AVANÇADA
POR QUE TÉRMICO É 
MELHOR
AS CÂMERAS DE IMAGEM TÉRMICA 

DETECTAM E EXIBEM IMAGENS COM BASE EM 

PEQUENAS DIFERENÇAS DE CALOR,  

E NÃO LUZ.  

NÃO IMPORTA O QUANTO DE LUZ ESTEJA 

DISPONÍVEL - DE UM LOCAL TOTALMENTE 

ESCURO AO LUAR ATÉ O BRILHO OFUSCANTE 

DO MEIO DIA - OS DETECTORES FLIR CAPTAM 

A ENERGIA TÉRMICA EMITIDA OU REFLETIDA 

POR TUDO, ATÉ MESMO GELO.    

AS CÂMERAS FLIR, EM SEGUIDA, CONVERTEM 

AS MUDANÇAS DE TEMPERATURA EM 

NÍTIDA IMAGEM INFRAVERMELHA DE VÍDEO, 

PERMITINDO QUE VOCÊ ENXERGUE À NOITE E 

NAVEGUE SOB TOTAL ESCURIDÃO.

OCEAN SCOUT: UMA CÂMERA PORTÁTIL DE VISÃO NOTURNA 
TÉRMICA – 10

LS-SERIES: SISTEMAS PORTÁTEIS DE IMAGEM DE VISÃO 
NOTURNA TÉRMICA PARA USO POLICIAL – 12

BHM-SERIES: SISTEMAS PORTÁTEIS DE IMAGEM TÉRMICA 
COM LENTES INTERCAMBIÁVEIS E VISÃO BINOCULAR – 14

MD-SERIES: SISTEMA DE IMAGEM TÉRMICA COMPACTO, LEVE 
E DE MONTAGEM FIXA – 16 

M-SERIES: SISTEMAS DE CÂMERA PANORÂMICA E 
DE INCLINAÇÃO COM UM OU DOIS SENSORES E GIRO 
ESTABILIZAÇÃO DISPONÍVEL – 18 & 20

M400: SISTEMA MULTISSENSOR DE ALTO DESEMPENHO, 
LONGO ALCANCE, COM OPÇÕES AVANÇADAS DE RADAR E 
MONITORAMENTO DE VÍDEO – 22

MV/MU-SERIES: SISTEMAS MULTISSENSOR DE SUPER LONGO 
ALCANCE, COM OPÇÕES DE CÂMERA EM CORES TÉRMICA E 
BAIXA LUMINOSIDADE – 24
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Mais segurança na água à noite –  
com FLIR
ESTEJA VOCÊ NA ÁGUA A TRABALHO, POR DIVERSÃO OU POR ALGUMA MISSÃO, OS SISTEMAS DE IMAGENS 
TÉRMICAS MARÍTIMAS FLIR TRANSFORMAM A NOITE EM DIA, MANTENDO-O SEGURO E CONFIANTE.

Desde as menores embarcações aos maiores navios, a FLIR Maritime oferece soluções de ponta que são robustas, confiáveis e fáceis de usar. 
 

Como a FLIR ajuda a proteger você 
•  Segurança e proteção – A câmera térmica funciona dia e 

noite, na escuridão total ou sob a luz solar intensa, através da 
fumaça, poeira e até mesmo sob nevoeiro leve para manter seus 
passageiros e tripulação a salvo de perigos e ameaças.  

•  Prevenção de colisão – Veja os riscos naturais e os provocados 
pelo homem, tais como detritos flutuantes, pedras, gelo, terra, 
colunas de ponte e outras embarcações.

•   Identificação de pessoas na água – A visão noturna térmica 
ajuda a encontrar uma pessoa na água mais rapidamente do que 
qualquer outra tecnologia de visão noturna.

•  Facilidade de uso – As câmeras FLIR e o vídeo térmico são 
incrivelmente intuitivos e fáceis de entender. É simples assim: o 
que você vê é o que você recebe.

Evite outras embarcações Encontre pessoas na água mais rapidamente Identifique pontes e outros obstáculos 

Sua visão Visão FLIR



Esteja atento a pequenas embarcações
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Estudo de Caso: 

Enxergar na Escuridão Total
no Ambiente Marítimo

Praticamente todos os velejadores associam seu tempo livre com atividades na água, 
porém pode ser um local muito perigoso, principalmente à noite ou quando o clima  
não está bom.

Colisões, encalhes, situações de ‘homem ao mar’ resultam em perigo e muitas  
vezes até morte.

Câmeras Térmicas são altamente eficazes para detectar estas situações e ajudar 
velejadores a identificá-las e evitá-las.

Leia no link a seguir um estudo de caso completo sobre situações assim:  
www.flir.com/nightnavigation

FLIR para navegação recreativa
VELEJAR OFERECE UMA SENSAÇÃO EXCLUSIVA DE LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA. NÃO DEIXE QUE A ESCURIDÃO 
RESTRINJA SUA BUSCA DE AVENTURA E FUGA PESSOAL DO ESTRESSE DIÁRIO. 

Marinheiros profissionais e militares em todo o mundo têm utilizado a visão noturna térmica FLIR há anos. Agora essa mesma tecnologia está 
acessível a todos os velejadores, do posto de comando até a palma da sua mão.

Se você gosta de pescar, navegar, velejar ou simplesmente explorar seu mundo, os velejadores têm os mesmos objetivos básicos em mente: 
aproveitar o passeio e trazer todos para casa com segurança. 

SISTEMAS RECOMENDADOS:

Esteja atento a pequenas embarcações Melhorar a segurança no cais Marcadores, boias e riscos potenciais

Portáteis Ocean Scout – pág. 10 MD-Series – pág. 16 M-Series – págs. 18 e 20



Monitore a tripulação no convés
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FLIR para Marinheiros Comerciais
O MAR PODE SER UM LUGAR PERIGOSO, ESPECIALMENTE À NOITE OU SOB O MAU TEMPO.

Porém, mesmo marinheiros profissionais não podem confiar quando há intempéries. As câmeras térmicas FLIR oferecem um "”sistema de alerta 
antecipado" contra os perigos comuns, para que os marinheiros possam navegar com confiança, independentemente das condições. 

As câmeras térmicas marítimas FLIR exibem a energia térmica invisível de uma variedade de perigos potenciais, incluindo fragmentos flutuantes, o 
tráfego na pista de navegação, navios ancorados e pequenos barcos. As câmeras térmicas FLIR também podem mostrar estruturas construídas pelo 
homem, tais como boias, colunas de pontes, docas e cais. Elas podem até mesmo detectar icebergs e baleias na superfície.

Estudo de caso:

Navegação de petroleiros em águas 
geladas com câmeras térmicas FLIR

As empresas de navegação estão cada vez mais preocupadas com a 
segurança de petroleiros quebra-gelo durante operações abaixo de zero 
e estão procurando equipamentos que possam ajudar a detectar gelo nas 
águas do ártico a longa distância para evitar colisões. 
 
Com base nas recomendações do Oil Companies International Maritime 
Forum (OCIMF), a empresa grega TMS Tankers instalou câmeras de imagem 
térmica FLIR M-Series em dois petroleiros que operam em águas árticas.

Leia mais sobre navegação em gelo FLIR em www.flir.com/icenavigation

Monitore a tripulação no convés Rastreie embarcações potencialmente ameaçadoras Localize icebergs

SISTEMAS RECOMENDADOS:

M-Series – págs. 18 e 20 M400 – pág. 22 MV/MU-Series – pág. 24



Enxergue suspeitos no escuro
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FLIR para Socorristas
OS SOCORRISTAS MARÍTIMOS EXERCEM UMA GAMA CADA VEZ MAIOR DE FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES. 
 

Barcos da polícia, lanchas de combate a incêndio, embarcações de patrulha de porto, embarcações de competições cumprem diversas missões, 
incluindo a busca e salvamento, operações de mergulho, segurança portuária, assistência a barcos avariados e emergências HAZMAT. Dia e noite, 
sob bom e mau tempo, embarcações de segurança pública utilizam a ampla gama de recursos que as câmeras de imagem térmica FLIR oferecem para 
o sucesso de missão crítica.

Enxergue suspeitos no escuro Ganhe consciência situacional ante a aproximação de embarcações Observe a atividade costeira tarde da noite

Estudo de caso:

Busca e Resgate Noruegueses
PARA A SOCIEDADE NORUEGUESA DE SALVAMENTO MARÍTIMO (NSSR), 
ENXERGAR NO ESCURO, LITERALMENTE FAZ A DIFERENÇA ENTRE A 
VIDA E A MORTE. 

Nos meses de inverno, as regiões do norte da Noruega são inteiramente envelopadas 
pela escuridão, exceto em algumas horas por dia. Isso normalmente reduz a efetividade 
das tripulações da NSSR em situações de emergência. No entanto, com as câmeras FLIR 
instaladas, a escuridão não limita as tripulações da NSSR.
 
"Cada grupo de busca e resgate deveria equipar suas embarcações com as câmeras da FLIR", 
diz o inspetor de busca e resgate, Ronny Pedersen. "Tenho absoluta certeza de que essas 
câmeras salvarão vidas humanas. É realmente apenas uma questão de tempo.

Leia mais sobre imagens térmicas FLIR para busca e salvamento em  
www.flir.com/searchandrescue

SISTEMAS RECOMENDADOS:

LS-Series Handhelds – pág. 12 BHM-Series Handhelds – pág. 14  M400 – pág. 22M-Series – págs. 18 e 20  



Portáteis Ocean Scout – pág. 10

Compacto, leve

Projeto com três botões, fácil de usar

Paletas de detecção White Hot, Black Hot e InstAlert™ 

LED task light disponível no modo desligado 

Disponível em resoluções 240 x 180, 336 x 256, e 640 x 512 (9Hz)

Zoom disponível em 2x zoom digital (320), 2x e 4x em 640

Ocean Scout 240

aprox. 1.150 pés (350 m)

aprox. 0,48 milha náutica (0,90 km)

aprox. 1.800 pés (550 m)

aprox. 0,84 milha náutica (1,5 km)

Ocean Scout 320

A Ocean Scout é uma câmera de visão noturna térmica compacta e 
resistente que permite que você veja outras embarcações, pontos de 
referência, boias e fragmentos flutuantes sob total escuridão. 
 
Agora com uma tela LCD de alta resolução e a tecnologia de sensores 
FLIR, líder de mercado, a Ocean Scout torna o seu tempo na água mais 
seguro e relaxante.

MELHOR CONSCIÊNCIA
Veja auxílios quanto ao tráfego marítimo e navegação à noite

•  Faça uma varredura rápida ao redor de outras embarcações
•  Reconheça facilmente boias em canais de rios ou água aberta
•  Detecte pontos de referência principais, como ilhas ou docas

FACILIDADE PARA MANOBRAR
Navegue com confiança durante o dia ou à noite

•  Evite obstáculos, como rochas, troncos flutuantes, gelo e  
outros fragmentos

• Cuidado com os caiaques, embarcações particulares e pequenos 
barcos sem luz 

•  Detecte mamíferos marinhos acima da superfície da água

FIQUE SEGURO
Uma ferramenta que salva vidas para uma emergência de  
"homem ao mar"

•  Localize o calor corporal de qualquer pessoa na água
•  Reconheça rapidamente pessoas ou animais de estimação ao mar
• O modo InstAlert™ destaca os objetos mais quentes em vermelho 

~ 3705 pes (1140 m)

aprox. 1.73 milha náutica (3.2 km)

Ocean Scout 640
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Use Ocean Scout fora da água e em ambientes externos 
e em casaVeja outras embarcações Encontre pessoas na água mais rapidamente com InstAlert™

OCEAN SCOUT OCEAN SCOUT 240 OCEAN SCOUT 320 OCEAN SCOUT 640

Resolução do detector 240 x 180 336 x 256 640 x 512

Taxa de atualização 9 Hz

Campo de visão 24° x 18° 17º x 13º 18º x 14º

Zoom N/A Zoom eletrônico de 2X 2x, 4x, e zoom digital

Paletas de cores White Hot / Black Hot / InstAlert™

Bateria Interna, íon de lítio, recarregável (5 horas de duração típica)

Impermeabilidade IP-67 submersível até um metro

Peso 12 onças (340 g)

FAIXA DE DESEMPENHO

Pessoa na água 1.150 pés (350 m) 1.800 pés (550 m) 3705 pés (1.14 km)

Embarcação pequena 0,48 milha náutica (0,90 km) 0,84 milha náutica (1,5 km) 1.73 milha náutica (3.2 km)

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, VISITE WWW.FLIR.COM/MARITIME



Visão noturna térmica tática  
LS-Series*

As câmeras monoculares portáteis de visão noturna termográfica 
LS-X e LS-XR da FLIR foram criadas especificamente para aqueles que 
servem e protegem. Como um multiplicador de força comprovado, a 
LS-Series ajuda socorristas marítimos a ver claramente à noite durante a 
realização de missões de busca e salvamento, patrulhamento de portos 
e ancoradouros, auxiliando embarcações em dificuldades, e até mesmo 
atendendo emergências HAZMAT.

As novas séries LS-X e LS-XR incluem monitores monitores com 
resolução, capacidades de zoom estendido, marcador laser tático e  
saída de vídeo.

NOVA E MELHORADA
•  Monitor LCD de alta resolução aprimorado
•  Capacitação para saída de vídeo
•  Ampliação de até 8×

OPERAÇÃO SIMPLES
•  Início de funcionamento em segundos 
•  Vários níveis InstAlert™ chamam a atenção para objetos quentes
•  Menu de navegação intuitivo
•  Ponteiro laser vermelho

PORTÁTIL E RESISTENTE
•  Cabe em bolsas, bolsos ou maleta de ancoradouro
•  Proteção emborrachada contra quedas acidentais
•  Construção à prova d'água resistente, para todas as  

condições climáticas

Compacta, leve e submersível IP67 (até 1 m)

Projeto com três botões, fácil de usar

Paletas de detecção White Hot, Black Hot e InstAlert™

Marcador laser integrado para evidenciar pontos de interesse

Disponíveis em resoluções 336 x 256 (60 Hz) e 640 x 512 (30 Hz)

* As câmeras LS-Series estão disponíveis para venda apenas para clientes autorizados militares, socorristas e de aplicação da lei

LS-X

aprox. 0,62 milha náutica (1,14 km)

aprox. 1,62 milha 
náutica (3 km)

LS-XR

aprox. 1870 pés (570 m)
aprox. 0,84 milha  
náutica (1,55 km)
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LS-SERIES LS-X LS-XR

Resolução do detector 336 x 256 640 x 512

Campo de visão 17° x 13° 18° x 14°

Zoom Zoom eletrônico de 2× e 4× Zoom eletrônico de 2×, 4× e 8×

Paletas de cores White Hot / Black Hot / InstAlert™

Bateria Interna, íon de lítio, recarregável (5 horas de duração típica)

Ponteiro laser Ponteiro laser vermelho

Saída de vídeo  NTSC ou PAL composto, via cabo fornecido

Impermeabilidade IP-67 submersível até um metro

Peso 12 onças (340 g)

FAIXA DE DESEMPENHO

Pessoa na água 1870 pés (570 m) 0,62 milha náutica (1,14 km)

Embarcação pequena 0,84 milha náutica (1,55 km) 1,62 milha náutica (3 km)

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, VISITE WWW.FLIR.COM/MARITIME

Monitore atividades portuárias

Investigue comportamento suspeito

Encontre manchas de óleo e outros derramamentos tóxicos



Binocular para conforto estendido de visualização

Controles ergonômicos, fáceis de usar 

Resolução térmica de 320 x 240/640 x 480

IP67 Submersível (até 1 m)

Captura de imagem estática e vídeo, até zoom  
eletrônico 4×

Lentes intercambiáveis de 35 a 100 mm

Aprimoramento de detalhes digitais proprietário  
FLIR (DDE)

BHM-X com lente de 35 mm

BHM–X

aprox. 1,30 milha 
náutica (2,4 km)

aprox. 2.887 pés 
(880 m)

aprox. 0,89 milha 
náutica (1,65 km)

35 mm 65 mm 100 mm

aprox. 3,83 milhas náuticas (7,1 km)

35 mm 35 mm 65 mm 100 mm

aprox. 1,46 milha náutica (2,7 km) aprox. 2,65 milhas náuticas (4,9 km)

BHM–XR

aprox. 1,59 milha 
náutica (2,95 km)

aprox. 0,70 milha náutica  
(1,3 km)

aprox. 1,18 milha 
náutica (2,2 km)

35 mm 65 mm 100 mm

aprox. 2,1 milhas náuticas (3,9 km) aprox. 3,5 milhas náuticas (6,5 km)

65 mm 100 mm3 35 mm

Câmeras térmicas binoculares  
BHM-Series

As câmeras BHM-Series são as câmeras térmicas portáteis de visão 
noturna mais poderosas para operações de busca e salvamento na água. 
Com lentes intercambiáveis de 35, 65 e 100 mm, as câmeras BHM-Series 
portáteis podem detectar uma embarcação pequena a uma distância de 
mais de cinco milhas náuticas (até 8,8 km). O design binocular permite 
que você use ambos os olhos, e traz um recurso ocular indispensável 
de cobertura total, ajuste interocular e conforto ergonômico para uso 
prolongado. A BHM-Series também captura imagens estáticas e vídeo 
utilizando um cartão SD.

OPERAÇÃO SIMPLES
•  Opções de menu intuitivo
•  Troca rápida de bateria
• Vários níveis InstAlert™ chamam a atenção para objetos quentes
•  Registra imagens estáticas e vídeo NTSC/PAL em cartão SD

DETECÇÃO DE LONGO ALCANCE
•  Resolução térmica de até 640 x 480
•  Lentes intercambiáveis de 35/65/100 mm
•  Aprimoramento de detalhes digitais proprietário FLIR
•  Detecte pequenas embarcações a uma distância de até  

5,5 milhas (8,8 km)

PORTÁTIL E RESISTENTE
•  IP-67, submersível
•  O corpo da câmera resiste a quedas de 1 m
•  Conforto ergonômico

A Série FLIR HM possui lentes poderosas para captura de 
imagens estáricas e gravação de vídeo. Conheça mais: 
www.flir.com/hmseries
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BHM-X com lente de 65 mmBHM-X com lente de 35 mm BHM-X com lente de 100 mm

aprox. 4,75 milhas náuticas (8,8 km)

100 mm

SÉRIE BHM BHM-X+ BHM-XR+

Resolução do detector 320 x 240 640 x 480

Campo de visão
Lente de 35 mm
Lente de 65 mm

Lente de 100 mm

13° x 10°
7° x 5°
5° x 3°

18° x 13°
10° x 8°
6° x 4°

Zoom Zoom digital de 2× Zoom digital de 2× e 4×

Paletas de cores White Hot / Black Hot / InstAlert™; selecionável

Bateria 4 baterias AA, NiMH, íons de lítio ou alcalinas

Saída de vídeo NTSC ou PAL composto, via cabo fornecido 

Impermeabilidade IP-67 submersível até um metro

Peso
com lente de 35 mm
com lente de 65 mm

com lente de 100 mm

0,38kg (0,84 lbs)
1,38kg (3,05 lbs)
1,39kg (3,06 lbs)

FAIXA DE DESEMPENHO

Pessoa na água 
Lente de 35 mm
Lente de 65 mm

Lente de 100 mm

2.887 pés (880 m)
0,89 milha náutica (1,65 km)
1,30 milha náutica (2,4 km)

0,70 milha náutica (1,3 km)
1,18 milha náutica (2,2 km)

1,59 milha náutica (2,95 km)

Embarcação pequena            
Lente de 35 mm
Lente de 65 mm

Lente de 100 mm

1,46 milha náutica (2,7 km)
2,65 milhas náuticas (4,9 km)
3,83 milhas náuticas (7,1 km)

2,1 milhas náuticas (3,9 km)
3,5 milhas náuticas (6,5 km) 

4,75 milhas náuticas (8,8 km)

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, VISITE WWW.FLIR.COM/MARITIME



Câmera Térmica de Montagem Fixa  
MD-Series

Resolução de 320 x 240 ou 640 x 480 produz imagens nítidas e detalhadas

Zoom eletrônico de 2x e 4x para faixa estendida de desempenho 

Lente térmica de 25 mm (MD-625) capaz de detectar embarcações pequenas a 

distância de até uma milha

Habilitado com Ethernet para integração simples nos seus sistemas eletrônicos 

atuais

Perfil fino (17,8 cm de altura e apenas 1,5 kg) tornam a montagem não obstrusiva

MD-324

aprox. 1.500 pés (457 m)
aprox. 0,67 milha náutica 
(1,3 km)

aprox. 2.700 pés (823 m)

aprox. 1,2 milha náutica (2,2 km)

MD-625

Este sistema de visão noturna térmica montado de forma fixa e acessível 
ajuda a contornar obstáculos, evitar colisão e encontrar pessoas na 
água, durante o dia ou à noite. O corpo da câmera MD é simples de 
montar e fácil de integrar em dispositivos eletrônicos existentes. Monte 
o visor separadamente no painel de instrumentos, ou assista ao vídeo 
usando telas de navegação multifuncionais existentes dos principais 
fabricantes, incluindo Garmin, Furuno, Raymarine e Simrad.

IMAGENS TÉRMICAS DE ALTA RESOLUÇÃO 
• Disponíveis nas resoluções 320 x 240/640 x 480.
• Zoom eletrônico 2× padrão; zoom eletrônico 4x (MD-625) 
• Melhoria de detalhes digitais proprietária da FLIR
• Detecta pequenas embarcações a distâncias de até 1,2 milha náutica

MONTAGEM COMPACTA NÃO OBSTRUSIVA
• Apenas 17,5 cm de altura e 1,3 kg de peso.
• Caixa de proteção para todas as condições climáticas e à  

prova d'água
• Opções de montagem com esfera para cima ou esfera para baixo

INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS ELETRÔNICOS 
EXISTENTES
• Habilitação para Ethernet, conexão com a maioria dos dispositivos 

multifunções populares MFDs
• Controle opcional utilizando dispositivo iOS via onboard de rede Wi-Fi
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Fique alerta a embarcações sem iluminação, caiaques e 
embarcações a remo

Enxergue facilmente instrumentos de navegação mascarada por 
iluminação urbana brilhante ao fundo 

Ponto de cruzamento de tráfego, obstáculos e perigos

MD-SERIES MD-324 MD-625

Tipo de detector Microbolômetro 320 x 240 VOx Microbolômetro 640 x 480 VOx
Taxa de atualização de vídeo <9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
Campo de visão 24° × 18° (NTSC) 25° × 20° (NTSC)
Distância focal 19 mm 25 mm
Zoom digital 2× 2×, 4× 
Processamento de imagem Melhoria de detalhes digitais proprietária da FLIR

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Faixa de ajuste panorâmica/
inclinação

Panorâmica: ±30° por chave Inclinação: +34°, -27° (Bloqueado na 
instalação)

Saída de vídeo NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
Tipos de conector BNC do tipo F com adaptador BNC para RCA incluído para saída de 

vídeo
Requisitos de tensão de alimen-
tação

Injetor PoE exigido por IEEE 802.3af, 12-24 VDC

Consumo de energia 4,8 W nominal; 12,5 W máx.

AMBIENTAL
Faixa de temperatura opera-
cional

-13°F ao +131°F (-25°C a +55°C)

Faixa de temperatura de arma-
zenamento

-40°F a +185°F (-40°C a +85°C)

Descongelamento de janela 
automático

Padrão na inicialização

Areia/Poeira Mil-Std-810E
Entrada de água IP x 6 (mar bravo, jatos fortes de água)
Choque 15 g vertical, 9 g horizontal
Vibração IEC 60945; MIL-STD-810E
Proteção contra raios Padrão
Névoa salina IEC60945
Vento 100 nós (115,2 mph)
EMI (Interferência Eletromag-
nética)

IEC 60945

FÍSICO
Peso aprox. 3 lbs
Tamanho 15,3 cm × 17,8 altura

DESEMPENHO DA FAIXA
Detecção de homem 1.500 pés (457 m) 2.700 pés (823 m)
Detecção de embarcação 
pequena

4.200 pés (1280 m) 1,2 milha náutica (2,2 km)

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, VISITE WWW.FLIR.COM/MARITIME
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Veja o tráfego fluvial sem ser ofuscado pelo brilho do sol

M-324L e M-324XP

aprox. 1.500 pés (457 m)
aprox. 0,67 milha 
náutica (1,3 km)

aprox. 2.700 pés (823 m)

aprox. 1,2 milha náutica (2,2 km)

M-625L e M-625XP

aprox. 0,80 milha náutica (1,5 km)

aprox. 2,1 milhas náuticas (3.9 km)

M-612L

Sistemas Panorâmico e de Inclinação 
da M-Series (Pan/tilt)

Aquecedores automáticos de janela mantêm a ótica livre do gelo

Funções de zoom eletrônico 2× e 4×

Conexão de controle com Ethernet para fácil trabalho em rede 
para joysticks FLIR ou telas multifuncionais

Sinal de vídeo padrão exibido em qualquer monitor com uma 
entrada de vídeo auxiliar.

Compatível com visores multifuncionais de navegação dos 
sistemas Raymarine, Garmin, Furuno e Simrad

O sistema pan/tilt M-Series redefine o design do sistema de multissensor 
marítimo, com base nos 25 anos de experiência da FLIR na construção 
de sistemas de imagens térmicas para aplicações marítimas e aéreas 
comprovados em combate para militares, guardas-costeiras e agências 
governamentais em todo o mundo. 

Com imagens térmicas de até 640 x 480, as câmeras M-Series permitem 
que você veja mais – e mais longe – do que nunca antes. Mesmo na 
calada da noite.

MANOBRE PARA EVITAR PERIGOS 
Recursos avançados melhoram a consciência situacional

• Detecta outras embarcações, barcos pequenos, objetos flutuantes e  
perigos, durante o dia ou à noite, sob escuridão, ofuscamento, 
nevoeiro e neblina leve.

• Exibe em qualquer monitor marinho, ou integre imagens térmicas 
M-Series diretamente em seu visor multifuncional de imagens 
marítimas juntamente com gráficos e radar

• Controle simples de imagem panorâmica, inclinação e zoom por 
joystick. Controle opcional avançado por tela de toque a partir de telas 
multifuncionais marítimas selecionadas.

SIMPLES DE INSTALAR
Integração perfeita com dispositivos eletrônicos existentes

• Integração perfeita com visores multifuncionais selecionados Furuno, 
Garmin, Raymarine e Simrad.

• Função girar para o ponto para monitoração de alvo a partir de 
sistemas compatíveis de radar, AIS e gráficos.

• Saída de vídeo composto para fácil conexão com os MFDs e monitores

SISTEMA PANORÂMICO E DE INCLINAÇÃO 
CONTROLÁVEL, À PROVA DE INTEMPÉRIES 
Desenvolvidas especialmente para ambientes marinhos severos

• A simbologia da tela em cores permite o acesso imediato ao status, 
posição e configuração do sistema

• Panorâmica contínua 360°, inclinação de +/-90° com controle  
por joystick 
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Permaneça atento a pontos de referênciaVeja o tráfego fluvial sem ser ofuscado pelo brilho do sol Manobre no cais à noite
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M-SERIES M-Series 324XP M-Series 625XP M-Series 324L M-Series 625L M-Series 612L

Tipo de detector
Microbolômetro 320 x 

240 VOx 
Microbolômetro 640 x 

480 VOx 
Microbolômetro 320 x 

240 VOx Microbolômetro 640 x 480 VOx

Taxa de atualização de vídeo <9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
Campo de visão 24° × 18° 25° × 20° 24° × 18° 25° × 20° 12° × 10°
Distância focal 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm 50 mm
Zoom eletrônico 2× 2× e 4× 2× 2× e 4×
Processamento de imagem Melhoria de detalhes digitais proprietária da FLIR

CÂMERA B/W PARA BAIXA LUMINOSIDADE
Tipo de detector N/A CCD de baixa luminosidade de transferência entre linhas de 1/2"
Linhas de resolução N/A 768 (H) x 494 (V)
Iluminação mínima N/A 100 μμlux (a f/1,4)
Campo de visão N/A Corresponde ao IR

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Cobertura panorâmica/inclinada 
(Pan/Tilt) Panorâmica contínua 360°, inclinação de +/-90°

Saída de vídeo NTSC ou PAL
Impermeabilização IP x 6 (mar bravo, jatos fortes de água)

FÍSICO

Tamanho                                                 17,8 cm dia. × 28,5 cm alt. 17,8 cm dia. × 28,5 
cm alt.

Peso                                                aprox. 400 gr aprox. 400 gr

FAIXA DE DESEMPENHO
Detecta homem (1,8 m x 0,5 m) 1.500 pés (457 m) 2.700 pés (823 m) 1.500 pés (457 m) 2.700 pés (823 m) 4.900 pés (1494 m)

Detecta embarcação pequena (2,3 
m x 2,3 m) 4.200 pés (1280 m) 1,2 milha náutica (2,2 

km) 4.200 pés (1280 m) 1,2 milha náutica (2,2 
km)

2,1 milhas náuticas 
(3,9 km)

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, VISITE WWW.FLIR.COM/MARITIME



aprox. 0,64 milha náutica (1,2 km)

aprox. 1,7 milha náutica (3,1 km)

M-618CS

M-Series com Giroestabilização

O modelo M-618CS é o membro mais avançado da linha M-Series, líder no setor de sistemas de visão noturna térmica FLIR. Combinando visão noturna 
térmica de longo alcance com uma câmera de zoom em cores e giro-estabilização, o M- 618CS é o sistema mais capacitado em sua classe.

O modelo M-618CS possui uma alta resolução de câmera térmica de 640 x 480 com zoom eletrônico 2 × 4 ×, e gama estendida de desempenho a 
partir de sua lente térmica de 35 milímetros. O M-618CS pode detectar pequenas embarcações em faixas de mais de 2 milhas. A giro-estabilização 
ativa fornece imagens estáveis em mar agitado, críticas para obter o máximo da ótica avançada e de longo alcance do sistema.

A segunda carga útil do sistema é uma câmera em cores para TV diária com um zoom óptico de 10x e também capacidade para baixa luminosidade. O 
zoom contínuo pode ser combinado com o zoom eletrônico da câmera de imagem térmica para a operação fácil durante a comutação entre câmeras.

Resolução de 640 x 480 produz imagens nítidas e detalhadas

Zoom digital contínuo de 2x e 4x para faixa estendida de desempenho 

Lente térmica de 35 mm capaz de detectar embarcações pequenas a 
distância de até uma milha

Câmera de TV em cores com zoom ótico de 10×

Giro-estabilização ativa
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Câmera em cores para luz diurna com zoom de 36x e modo  
de baixa luminosidade

Detecção de fragmentos flutuantes

Giro-estabilização para visualização clara em condições severas
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M-SERIES M-Series 618CS

Tipo de detector Microbolômetro 640 x 480 VOx
Taxa de atualização de vídeo <9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
Campo de visão 18° × 14°
Distância focal 35 mm
Zoom eletrônico 2  & 4×
Processamento de imagem FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement

CÂMERA EM CORES VISÍVEL
Tipo de detector CCD em cores
Linhas de resolução 530
Iluminação mínima 1,4 lux
Campo de visão aprox. 58° (h) × 43° (v) c/ 10× zoom ótico correspondente ao IR, 36x

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Cobertura panorâmica/inclinada 
(Pan/Tilt) Panorâmica contínua 360°, inclinação de +/-90°

Saída de vídeo NTSC ou PAL
Impermeabilização IP x 6 (mar bravo, jatos fortes de água)

FÍSICO
Tamanho 17,8 cm dia. × 28,9 cm alt. 
Peso aprox. 11,5 lbs

FAIXA DE DESEMPENHO
Detecção de homem 0,64 milha náutica (1,2 km)
Detecção de embarcação 
pequena 1,7 milha náutica (3,1 km)

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, VISITE  
WWW.FLIR.COM/MARITIME



aprox. 1,3 milha náutica (2,45 km)

aprox. 3,2 milhas náuticas (6,0 km)

M400-Series

Sistema de Câmera Multissensor 
M400

Luz focal de LED de alta intensidade

Câmera de baixa luminosidade HD em cores com zoom 
ótico de 30x

Giroestabilizada para garantir uma vista estável em 
condições de mar denso

Sensor térmico 640 x 480 de alta resolução com zoom 
ótico de 18° a 6° de campo de visão horizontal

Corpo resistente e à prova d'água com zoom panorâmico 
de 360° e capacidade de inclinação de +/-90°

O avançado sensor 640 x 480 da M400 oferece imagens térmicas nítidas 
em total escuridão e condições de baixa luminosidade. Uma câmera 
visível HD em cores integrada e luzes focais de feixe de LED aumentam 
a identificação do alvo para maior segurança. A M400 tem uma lente 
de zoom ótico térmico contínuo (até 3 x) que permite que os operadores 
vejam outras embarcações e alvos a longas distâncias. A giro-
estabilização ativa garante uma imagem estável, mais rastreamento de 
radar e rastreamento de vídeo opcional mantêm alvos potencialmente 
perigosos à vista o tempo todo.

DETECÇÃO DE CURTO E LONGO ALCANCE
Reconheça o tráfego marítimo e marcos importantes à noite

•  Zoom variável contínuo permite que você identifique facilmente 
embarcações ou auxílios de navegação à distância

•  Reconheça rapidamente boias próximas de canais ou em  
águas abertas

•  Detecte pontos de referência principais, como ilhas ou docas

OPERAÇÃO DE IMAGEM TÉRMICA E LUZ VISÍVEL
Combinação de detecção térmica e identificação visível

•  Zoom térmico ótico de até 3X para HFOV de 18° a 6°
•  Zoom de 30 X HD em cores oferece HFOV de 64° a 2,3°
•  Ilumine e identifique alvos próximos com um poderoso feixe LED

MELHOR IDENTIFICAÇÃO DE ALVO
Os operadores podem localizar e rastrear objetos com precisão

•  A giro-estabilização cria um vídeo suave em águas turbulentas
•  A integração de radar permite que a M400 siga alvos específicos  

de radar
•  Configure para monitoração de vídeo com a M400XR e siga objetos 

automaticamente na visualização da câmera
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Zoom ótico contínuo e giro-estabilização excelente desempenho  
de longo alcance 

Campo de visão térmica horizontal de 18° a 6° 

Monitoração de vídeo disponível mantém automaticamente os alvos  
de interesse em vista

aprox. 3,2 milhas náuticas (6,0 km)
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M400 -SERIES M400 M400XR

Tipo de detector Microbolômetro 640 x 480 VOx

Campo de visão 18° a 6° / 1,5° HFOV com zoom eletrônico 

Distância focal 35 mm (grande angular) a 105 mm (teleobjetiva)

Zoom eletrônico 1× a 4×

Processamento de imagem FLIR DDE

ESPECIFICAÇÕES DA IMAGEM À LUZ DO DIA

Tipo de detector Visão em cores de longo alcance à luz do dia e à baixa luminosidade

Resolução Alta definição de até 1080/30p

Iluminação mínima >0,5 lux a 50 IRE / 0,05 Lux no modo ICR (B/W)

Zoom Zoom ótico de 30 x

Distância focal 129 mm a 4,3 mm 

Campo de visão 64° a 2,3° HFOV ótico / zoom eletrônico 0,2 NFOV

ESPECIFICAÇÕES DA LUZ FOCAL

Tipo, Lumens, Beamº LED, 580 Lumens, 5% de ângulo de divergência

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Rastreamento de vídeo Não Sim

Cobertura panorâmica/
inclinada (Pan/Tilt)

Panorâmica contínua 360°, inclinação de +/-90°

Saída de vídeo Dual, streams de vídeo de rede H.264 independentes, Interface 
de vídeo digital HD-SDI Lossless, Interface de dados serial de alta 

definição 
Saída de vídeo de qualidade de transmissão, Oferece vídeo HD sobre 
cabo coaxial, Saída analógica de vídeo composta intercambiável (SD) 

NTSC ou PAL

Tamanho do cabeçote da 
câmera

15,18” × 18,68”; 15,5” × 22” - cilindro de volume de varredura

Peso 45 lbs

Tipos de conector BNC, 24V DC

Consumo de energia <50 W nominal; 130 W pico, 270 W 2/aquecedores

FAIXA DE DETECÇÃO

Alvo no tamanho de um 
homem

1,3 milha náutica (2,45 km)

Alvo no tamanho de embar-
cação pequena

3,2 milhas náuticas (6,0 km}

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, 
 VISITE WWW.FLIR.COM/MARITIME



MU (Refrigerada)

aprox. 2,3 milhas náuticas (4,3 km)

MV (Não refrigerada)

Sistemas de Multissensor  
MU e MV-Series

Câmera em cores visível MV-604C 

Câmera MV-604CL b/w para baixa luminosidade

Câmera térmica não refrigerada 640 x 480 (MV-Series) ou  
refrigerada 640 x 512 (MU-Series)

Radar e monitoração de vídeo

Giro-estabilização ativa 

360° panorâmica e inclinação +/- 90°

Os sistemas de multissensor MU e MV-Series estabilizados com 
giroscópio oferecem uma variedade de desempenho inigualável e 
flexibilidade de imagem de alta definição. Disponíveis com um detector 
infravermelho resfriado para desempenho de extra longo alcance e 
detalhe de imagem (Mu-Series), ou um detector infravermelho sem 
refrigeração para imagens térmicas estelares para o horizonte (MV-
Series); os dois sistemas são fornecidos com uma câmera em cores de 
alta resolução e uma câmera de TV opcional para baixa luminosidade.

NAVEGAÇÃO MAIS SEGURA, O DIA INTEIRO,  
A NOITE INTEIRA
Detecte outros tipos de tráfego marítimo, os perigos para a navegação, 
e as pessoas na água a qualquer momento

•  Outras embarcações, fragmentos na água, rochas e pessoas na água 
são realçados durante o dia e à noite

•  Navegue com mais segurança e com mais confiança do que nunca
•  Faça entrada em portos à noite sem estresse 

CÂMARAS FLEXÍVEIS DE VISÃO NOTURNA  
TÉRMICA E TV
Combina detecção térmica e identificação visível

•  Seleção de sistemas de imagem térmica com refrigeração ou sem 
refrigeração com zoom ótico de até 14 × 

•  Câmera padrão visível em cores de alta resolução e câmera opcional 
visível para baixa luminosidade

•  Modos de rastreamento por radar, rastreamento por vídeo e exibição 
de imagem em imagem para máxima versatilidade

FÁCIL INSTALAÇÃO, FÁCIL OPERAÇÃO
Operação simplificada significa que você obterá o máximo da  
sua câmera

•  Joystick intuitivo e fácil de usar para operação sem esforço
•  Integração flexível em sentidos de esfera para cima ou esfera  

para baixo
•  Conexões Ethernet facilitam a instalação e a integração da  

MU-/MV-Series  
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Zoom ótico contínuo até 14 xFaixa de desempenho 1.500 pés a 1,7 milha náutica A câmera refrigerada de MU aumenta os detalhes

aprox. 4,9 milhas náuticas (9,0 km)
aprox. 8,3 milhas náuticas (15,4 km)

aprox.4,6 milhas náuticas (8,6 km)

MU-602CLW MV-604C MV-604CL

PRINCIPAL CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA

Tipo de detector Matriz de plano focal (Focal Plane Array 
(FPA)),  

MWIR 640 x 512 pixels refrigerada 

Matriz de plano focal (Focal Plane Array (FPA)),  
LWIR 640 x 512 pixels não refrigerada

Campo de visão Zoom ótico contínuo  
WFOV 28° x 22,4° a NFOV 2° x 1,6° (PAL)

Zoom ótico contínuo  
WFOV 24,5° x 18,5° a NFOV 4,1° x 3,1° (PAL)

Foco Livre de foco em modo infinity/Manual/Auto/Wide

CÂMERA EM CORES VISÍVEL

Linhas de resolução 550 TV Lines

Iluminação mínima 0,25 Lux

Campo de visão zoom ótico aprox. 56° a 2° (H) 28× 

CÂMERA B/W PARA BAIXA LUMINOSIDADE

Linhas de resolução 570 TV Lines 

N/A

570 TV Lines 

Iluminação mínima 0,0002 Lux  
(placa dianteira)

0,0002 Lux (placa dianteira)

Foco Manual/AF Manual/AF

Campo de visão zoom ótico 25° a 2,5° (H) 10×  zoom ótico 25° a 2,5° (H) 10× 

CÂMERA TÉRMICA LW

Tipo de detector Matriz de plano focal (Focal Plane Array 
(FPA)), microbolômetro não refrigerado  

  
640 x 480 pixels N/A N/A

Campo de visão 32° (atermalizada)

Zoom digital Contínuo até 4×

FAIXA DE DETECÇÃO

Alvo no tamanho de um 
homem

4,9 milhas náuticas (9,0 km) 2,3 milhas náuticas (4,3 km)

Alvo no tamanho de embar-
cação pequena

8,3 milhas náuticas (15,4 km) 4,6 milhas náuticas (8,6 km)

PARA OBTER AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO, VISITE WWW.FLIR.COM/MARITIME



As câmeras térmicas de resolução mais alta oferecem níveis  
mais altos detalhes e desempenho de longo alcance

As câmeras de resolução mais baixa fornecem boa 
detecção de alvos elementares

Fundamentos da 
Imagem Térmica

Sua visão  Visão noturna com imagem intensificada Imagem térmica FLIR

Sua Visão/Visão FLIR

As câmeras para luz do dia, visão noturna com imagem intensificada (I2), e o olho humano criam imagens a partir de luz refletida. A visão noturna I2 e 
tecnologias semelhantes captam pequenas quantidades de luz visível e as ampliam. Entretanto, as câmeras I2 têm as mesmas limitações presentes no 
olho humano: se não houver luz suficiente disponível, elas não funcionam bem. Além disso, durante o dia e nas horas de crepúsculo elas não são úteis 
ou porque há muita luz para que elas funcionem de forma eficaz. 

As câmeras térmicas FLIR funcionam durante o dia e à noite, independentemente da luz. Elas são totalmente imunes aos efeitos da escuridão, 
ofuscamento ou até mesmo da luz solar direta.  

Resolução, Detalhe e Alcance

A FLIR oferece uma variedade de câmeras de imagem térmica com diferentes níveis de resolução de imagem.  Muito semelhantes com uma câmera 
digital, as câmeras FLIR com números de pixels mais elevados oferecem mais detalhes, clareza e alcance do que os modelos com menor resolução. A 
FLIR também oferece modelos com ótica avançada para desempenho extremo de longo alcance.



OCEAN SCOUT E LS-SERIES

MD-SERIES

M-SERIES

MU/MV

M400-SERIES

UNIDADE DE CONTROLE DE 
JOYSTICK MD, M SERIES

UNIDADE DE CONTROLE DE 
JOYSTICK M400/MV/MU

BHM-XSERIES COM LENTE DE 65 MM 

6.70" / 170.1mm

2.44"
61.97mm

7.0"
177.8mm

6.0" / 152.4mm

5.6"
142.2mm

3.6"
91.4mm

11.2”
284.4mm

7.0" / 177.8mm

5.6"
142.2mm

3.6"
91.4mm

MENU USER

SCENE HOME

COLOR 17.9"
454.6mm

20" / 508mm

5.6”
142.2mm

3.6"
91.4mm

Scene Home

User 1 User 2 User 3

Camera+-

Color

Menu

22"
558.8mm

15.5" / 393.7mm

11.2”
284.4mm

7.0" / 177.8mm

5.6"
142.2mm

3.6"
91.4mm

MENU USER

SCENE HOME

COLOR

17.9"
454.6mm

20" / 508mm

5.6”
142.2mm

3.6"
91.4mm

Scene Home

User 1 User 2 User 3

Camera+-

Color

Menu

11.5" / 292.1mm

6.5"
165.1mm

Dimensões



FLIR BELGIUM BVBA
LUXEMBURGSTRAAT 2
2321 MEER
BÉLGICA
TEL.: +32 (0) 3665 5100

FLIR MARITIME
9 TOWNSEND WEST
NASHUA, NH 03063
EUA
(603) 324-7900

FLIR SYSTEMS CO., LTD
RM 1613-16, 16/F, TOWER II, 
GRAND CENTRAL PLAZA,
138 SHATIN RURAL 
COMMITTEE ROAD, 
SHATIN,
NEW TERRITORIES,  
HONG KONG
TEL.: +852 2792 8955
FAX.: +852 2792 8952

O EQUIPAMENTO AQUI DESCRITO PODE EXIGIR AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS PARA FINS DE 

EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÕES CONTRÁRIAS ÀS LEIS DOS ESTADOS UNIDOS SÃO PROIBIDAS.

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. ©2015 FLIR SYSTEMS, INC. TODOS OS DIREITOS 

RESERVADOS. TODAS AS IMAGENS SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS ILUSTRATIVOS.  

O compromisso da FLIR em oferecer excelente 
garantia de serviço e suporte técnico agora oferece 
ainda mais; ao registrar o seu sistema na FLIR 
em www.flir.com/productreg, a garantia limitada 
padrão de 2 anos é atualizada e substituída por uma 
garantia limitada estendida de 3 anos GRATUITA. 

A Série FLIR MU de câmeras térmicas refrigeradas 
possuem garantia de 1 anos ou 8.000 horas (o que 
ocorrer por primeiro).

Na América do Norte, a FLIR também oferece 
Serviço de Reparo a Bordo, um Programa de Serviço 
em Garantia e Garantia de Substituição Avançada 
para alguns produtos. Esses programas e serviços, 
quando disponíveis, são desenvolvidos para ajudar 
a minimizar o tempo de parada de produtos que 
possam exigir reparos em garantia.

Para detalhes completos sobre a garantia líder na 
indústria oferecida pela FLIR, visite  
www.flir.com/maritime.

Garantia


