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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | IN T RODUÇ Ã O

TECNOLOGIA TÉRMICA DE PONTA
PORQUE É QUE A TECNOLOGIA TÉRMICA É A MELHOR
As câmaras de imagem térmica detetam e exibem imagens com base em pequenas diferenças de
calor, não de luz.
Não importa a quantidade de luz que se encontra disponível - desde o negro da noite ao mais
intenso brilho do dia - os detetores FLIR capturam a energia térmica emitida ou refletida por tudo,
até mesmo gelo.
De seguida, as câmaras FLIR convertem as alterações de temperatura em nítidas imagens de vídeo
infravermelho, o que lhe permite ver à noite e navegar na escuridão total.
NAVEGUE À NOITE EM SEGURANÇA – COM FLIR
Se estiver na marinha mercante, ou se for um primeiro socorrista, os sistemas de imagens térmicas
marítimas FLIR transformam a noite em dia, mantendo-o seguro e em movimento com confiança.
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Desde os mais pequenos barcos de patrulha aos maiores navios transoceânicos, a FLIR Maritime oferece
soluções de ponta que são robustas, fiáveis e simples de utilizar.
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NOÇÕES BÁSICAS
DE IMAGEM
TÉRMICA
PROTEÇÃO E SEGURANÇA
A imagem térmica funciona de dia e de noite, na
escuridão total ou com luz solar intensa, através de
fumo, pó e até mesmo nevoeiro ligeiro, para manter
os seus passageiros e tripulação a salvo de perigos
e ameaças.

CONSCIÊNCIA AUMENTADA
Veja perigos naturais e artificiais, tais como
detritos flutuantes, rochas, gelo, terra, pilares de
pontes e outras embarcações.

BUSCA E SALVAMENTO
A visão noturna térmica ajuda-o a encontrar pessoas
na água mais rápido do que qualquer outra tecnologia
de visão noturna.

FÁCIL DE UTILIZAR
As câmaras FLIR e de vídeo térmico são incrivelmente
intuitivas e fáceis de entender. Muito simplesmente,
vê tal e qual o que existe.
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VISÃO EM ESCURIDÃO TOTAL
As câmaras diurnas, a visão noturna via intensificação de imagem (I2), e o olho humano, todas criam imagens a partir da reflexão da luz. Os dispositivos
e os óculos tradicionais de visão noturna I2, todos eles captam a luz disponível e a aumentam. No entanto, as imagens tradicionais têm as mesmas
limitações que o olho humano: se não houver luz suficiente disponível, não funcionam bem. Além disso, durante o dia e o lusco-fusco, não são muito úteis
pois existe demasiada luz para operarem eficazmente.
As câmaras térmicas FLIR funcionam dia e noite, independentemente da luz. São totalmente imunes aos efeitos da escuridão, brilho e até mesmo
da luz solar direta.

A sua visão

Visão noturna com imagem intensificada tradicional de 3ª
geração

Imagem térmica FLIR

RESOLUÇÃO, DETALHES E ALCANCE
A FLIR oferece uma gama de câmaras de imagem térmica com diferentes níveis de resolução de imagem. Tal como as câmaras digitais, as câmaras FLIR
com contagens de pixeis mais elevadas oferecem um maior detalhe, clareza e alcance do que modelos com menos resolução. A FLIR também oferece
modelos com ótica avançada para desempenho em alcance extremamente longo.

160 x 120 pixeis
Ocean Scout TK: 20º x 16º FOV

320 x 240 pixeis
Ocean Scout 320/M-324/MD-324: 24° x 18° FOV

640 x 480 pixeis
Ocean Scout 640/MD-625/M-625: 25° x 20° FOV

640 x 480 pixeis
M612L: 12° x 10° FOV

640 x 480 pixeis
M618 (normal) M400 (largura): 18° x 14° FOV

640 x 480 pixeis
FOV 6º M400 (estreito)

640 x 480 pixeis
MU602 2º x 1,6º FOV

M400: vídeo HD-SDI

Câmara diurna MU602 HD
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FLIR PARA MARINHEIROS COMERCIAIS
O MAR PODE SER UM LUGAR PERIGOSO, ESPECIALMENTE À NOITE
Mas os marinheiros profissionais não podem parar de trabalhar quando o tempo fica pior. Os dispositivos de captura de imagem FLIR oferecem um
“sistema de aviso antecipado” contra os perigos mais comuns de forma a que os marinheiros possam navegar com confiança e em quaisquer condições.
Os dispositivos marítimos de captura de imagem térmica FLIR mostram o calor invisível de uma panóplia de perigos, incluindo detritos flutuantes, tráfego
marítimo e pequenas embarcações. Os dispositivos de captura de imagem FLIR também mostram estruturas artificiais, tais como boias, pontes, docas e
cais. Identificam inclusive icebergues e baleias à superfície.

Monitorize a tripulação no convés

Rastreie embarcações potencialmente perigosas

Localize icebergues

SISTEMAS COMERCIAIS RECOMENDADOS:

Série M

Série M estabilizada

M-400

Séries MU/MV
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FLIR PARA PRIMEIROS SOCORROS
A VISÃO TÉRMICA FLIR DÁ ÀS EQUIPAS DE PRIMEIROS SOCORROS UMA VANTAGEM TÁTICA A QUALQUER HORA DO DIA
As equipas de primeiros socorros passam a ter uma consciência tática crítica ao utilizar câmaras térmicas FLIR, dia ou noite, com bom ou mau tempo.
Com a visão térmica FLIR, pode observar atividade suspeita na escuridão completa, localizar rapidamente pessoas na água e evitar obstáculos quando
responder a emergências a velocidade máxima. Desde patrulhas fronteiriças à segurança portuária, procura e salvamento a combate a drogas, as
câmaras térmicas FLIR aumentam consideravelmente as hipóteses de sucesso em missões críticas.

Veja suspeitos no escuro

Ganhe conhecimento situacional ao se aproximar de embarcações

Observe a atividade na costa a altas horas da noite

RECOMENDADO PARA OS SISTEMAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

Ocean Scout

Série LS

Série BHM

Série MD

Série M

M-400
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | OCE AN SCOU T

OCEAN SCOUT PORTÁTIL
O Ocean Scout é uma robusta e compacta câmara de visão noturna térmica que revela outras embarcações, marcos, boias e detritos flutuantes, dia e
noite. Agora com um monitor LCD de alta resolução e a tecnologia de sensores de topo da FLIR, o Ocean Scout coloca uma maior consciência da sua
situação na sua mão num instante.

Compacto, leve

Design de 3 botões, fácil de utilizar
Uma saída de vídeo analógica envia a imagem
da câmara para um monitor ou gravador externo
(apenas para modelos 320 ou 640)

Paletes de deteção branco quente, preto quente
e InstAlert™

Projetor LED conveniente para utilização quando a
câmara está desligada
Disponível nas resoluções 240 x 180, 336 x 256, e
640 x 512 (9 Hz)

OS 640

OS 320

os-240

ALCANCES DE DETEÇÃO

E-Zoom 2x disponível em 320, 2x e 4x em 640

~1150 ft/0,350 m
~0,48 nm/0,90 km
~1800 ft/550 m
~0,84 nm/1,5 km
~3705 ft/ 1,14 km
~1,73 nm/3,2 km
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CONSCIÊNCIA AUMENTADA
•
•
•
•

Veja tráfego marítimo e ajudas navegacionais durante a noite.
Detete rapidamente outras embarcações ao seu redor.
Reconheça facilmente boias em canais de rios ou em águas abertas.
Deteta marcos fundamentais, tais como ilhas ou docas

MANTENHA-SE AFASTADO
•
•
•
•

Navegue com confiança, de dia e de noite
Evite obstáculos, como rochas expostas, troncos flutuantes, gelo e outros detritos.
Esteja ciente de caiaques, motos de água e pequenas embarcações sem luzes.
Detete mamíferos marinhos à superfície da água.

MANTENHA-SE EM SEGURANÇA
•
•
•
•

Uma ferramenta que pode salvar uma vida no caso de "homem ao mar".
Localize o calor corporal de uma pessoa na água.
Reconheça rapidamente pessoas e animais ao mar.
O modo InstAlert™ destaca os objetos mais quentes a vermelho.

Identifique outras embarcações

Para especificações técnicas, ver página 30

Encontre pessoas que caíram ao mar mais depressa com InstAlert™

Utilize o Ocean Scout fora de água ao ar livre

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIE L S

VISÃO TÁTICA TÉRMICA NOTURNA SÉRIE LS

FOTO: RUPERT RIBS

Os monóculos portáteis LS-X e LS-XR de visão noturna térmica foram concebidos especificamente para aqueles que servem e protegem. Considerada
como multiplicadora de forças com provas dadas, a Série LS ajuda as equipas de primeiros socorros marítimas a verem claramente durante a noite
durante operações de busca e salvamento, patrulhas a portos e docas, assistência a embarcações e até em resposta a emergências HAZMAT. O novo
LS-X e o LS-XR possuem ecrãs com resolução aumentada, maiores capacidades de zoom, marcação a laser tático e saída de vídeo.

Compacto e leve
IP67 submersível (até (3,2ft / 1m)

Design de 3 botões, fácil de utilizar
Saída de vídeo analógica que envia o sinal do
visor da câmara para um monitor externo ou um
gravador
Paletes de deteção branco quente, preto quente
e InstAlert™

Utilize o marcador laser integrado para assinalar
alvos de interesse não visíveis para outros oficiais
Disponível nas resoluções 336 x 256 ou 640 x 512

LS-XR

LS-X

ALCANCES DE DETEÇÃO
~1800 ft/550 m
~0,84 nm/1,5 km
~3705 ft/1,14 km
~1,73 nm/3,2 km
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CONSCIÊNCIA MELHORADA
• Monitor LCD com alta-resolução melhorada
• Capacidade de saída de vídeo
• Até 8× de ampliação

FOTO: RUPERT RIBS

OPERAÇÃO SIMPLES
•
•
•
•

Arranca em segundos
Múltiplos níveis de InstAlert™ chamam a atenção para objetos quentes
Menu de navegação intuitivo
Marcador laser vermelho para destacar alvos de interesse ou suspeitos escondidos

Monitorize as atividades em porto

PORTÁTIL E ROBUSTO
• Cabe em mochilas, nos bolsos ou na bolsa de Molle, incluída
• Proteção em borracha contra quedas acidentais
• À prova de água, construção à prova de todos os estados do tempo
Para especificações técnicas, ver página 30

Investigue comportamentos suspeitos

Encontre manchas de óleo e outros derramamentos tóxicos

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIE BHM

EQUIPAMENTO TÉRMICO BI-OCULAR PORTÁTIL
As câmaras Série BHM são as mais poderosas câmaras portáteis de visão noturna térmica para operações de busca e salvamento na água. Com lentes
intercambiáveis de 35, 65 e 100 mm, os portáteis Série BHM podem detetar uma pequena embarcação a uma distância de mais de cinco milhas náuticas
(até 8,8 km). O design bi-ocular deixa-o utilizar ambos os olhos, e traz uma peça que cobre totalmente o olho e oferece ajustamento ocular e conforto
ergonómico para utilização prelongada. A Série BHM também capta imagens e vídeo utilizando um cartão SD a bordo.

Bi-oculares para um maior conforto de
visualização
Controlos ergonómicos e fáceis de utilizar
Resolução térmica 320 x 240 ou 640 x 480
IP67 submersível (até 1m)

Lentes intercambiáveis de 35 a 100 mm
Captura de imagem e de vídeo, até 4 × E-Zoom

INTERVALOS DE DETEÇÃO

BHM-X

35 mm
65 mm
100 mm
~2887 ft/880 m ~0,89 nm/1,65 km ~1,30 nm/2,4 km

35 mm
~1,46 nm/2,7 km

100 mm
~3,83 nm/7,1 km

65 mm
100 mm
~1,18 nm/2,2 km ~1,59 nm/2,95 km

BHM-XR

35 mm
~0,70 nm/1,3 km

65 mm
~2,65 nm/4,9 km

35 mm
~2,1 nm/3,9 km

65 mm
~3,5 nm/6,5 km

100 mm
~4,75 nm/8,8 km

10

16_0436_MAR_FLIR_Professional_Catalogue_Pages_Final_Portugal.indd 10

28/10/2016 08:55

com lente de 35 mm

OPERAÇÃO SIMPLES
•
•
•
•

Opções de menu intuitivas
Troca rápida de bateria e alimentação
Múltiplos níveis de InstAlert™ chamam a atenção para objetos quentes
Grava imagens e vídeo NTSC/PAL num cartão SD

com lente de 65 mm

DETEÇÃO DE LONGO ALCANCE
• Resolução térmica até 640 x 480
• Lentes intercambiáveis de 35/65/100 mm
• Detete pequenas embarcações até a uma distância de 5,5 milhas (8,8 km)

PORTÁTIL E ROBUSTO
• IP67, submersível
• Câmara resiste a quedas de até 1 m
• Conforto ergonómico
Para especificações técnicas, ver página 31

com lente de 100 mm

www.flir.co.uk
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIE MD

DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE IMAGEM TÉRMICA
FIXOS SÉRIE MD
Este sistema fixo acessível de visão noturna térmica ajuda-o a contornar obstáculos, evitar colisões e a encontrar pessoas na água,
dia ou noite. O corpo da câmara MD é simples de montar e fácil de integrar na eletrónica existente. Instale o monitor separadamente
no seu leme, ou veja o vídeo utilizando os monitores multifunções de navegação de líderes no setor, incluindo Raymarine®, Garmin, Furuno e Simrad.

As resoluções 320 x 240 ou 640 x 480 produzem
imagens claras e detalhadas
E-Zoom de 2x e 4x
para um desempenho com maior alcance
Aquecedores automáticos na janela que mantêm
a ótica sem gelo
Com Ethernet, de forma a permitir fácil integração
nos seus sistemas eletrónicos
Fino (7" de altura e apenas 1,36 kg/3 lbs) para
uma montagem discreta

MD-625

MD-324

ALCANCES DE DETEÇÃO
~ 1500 ft/457 m
~0,67 nm/1,3 km

A Série MD pode ser montada
"ball up" ou "ball down"

~ 2700 ft/823 m
~1,2 nm/2,2 km

12

16_0436_MAR_FLIR_Professional_Catalogue_Pages_Final_Portugal.indd 12

28/10/2016 08:56

VISÃO TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO
• Disponível nas resoluções 320 x 240/640 x 480
• E-zoom padrão de 2×; E-Zoom de 4x (MD-625)
• Deteta pequenas embarcações até 1,2 nm de distância

COMPACTO, MONTAGEM DISCRETA
• Com apenas 7” de altura e 1,36 kg (3 lbs) de peso.
• Invólucro à prova de água e para todas as condições meteorológicas
• Opções de montagem "ball-up" ou "ball-down"

INTEGRA-SE COM A ELETRÓNICA EXISTENTE
• Com Ethernet, liga-se aos MFD mais populares
• Controlo opcional através de dispositivo iOS através da ligação Wi-Fi de bordo
• Saída de vídeo analógica para fácil ligação com sistemas de bordo, gravadores
ou sistemas DVR.

Veja facilmente os instrumentos de navegação quando mascarados pela
iluminação de fundo urbana

Para especificações técnicas, ver página 32

Veja o tráfego circundante, obstáculos e perigos

Detete pequenas embarcações, caiaques e outras embarcações sem
iluminação

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIE M

SISTEMA DE DESLOCAMENTO PANORÂMICO E
INCLINAÇÃO SÉRIE M
A rotação horizontal/vertical da Série M redefine o design de multissensores marítimos, com base em 25 anos de experiência na construção de
dispositivos de captura de imagem, marítimos e aéreos, testados no terreno, para as forças armadas, guarda costeira e agências governamentais em
todo o mundo. Com imagens térmicas até 640 x 480, as câmaras Série M permitem ver mais e mais longe do que nunca. Mesmo na calada da noite.

Aquecedores automáticos na janela que mantêm
o sistema ótico sem gelo
Funções zoom eletrónico 2× e 4×

Ligação de controlo Ethernet para fácil ligação em
rede a joysticks FLIR ou monitores multifunções
Sinal de vídeo analógico padrão exibido em
qualquer monitor com uma entrada de vídeo
auxiliar

M-612

M-625

M-324

ALCANCES DE DETEÇÃO
~1500 ft/457 m

Compatível com monitores de navegação multifunções da
Raymarine®, Garmin, Furuno e Simrad ou visualize em qualquer
monitor ou ecrã de bordo através da entrada de vídeo analógica.

~0,67 nm/1,3 km
~2700 ft/823 m
~1,2 nm/2,2 km
~0,80 nm/1,5 km
~2,1 nm/3,9 km

As câmaras de
vídeo térmicas não
estabilizadas podem sem
instaladas "ball down" ou
"ball up"
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MANTENHA-SE LIVRE DO PERIGO
• As características avançadas melhoram a consciência situacional
• Deteta outras embarcações, pequenos barcos, objetos flutuantes e
perigos—dia ou noite—através da escuridão, brilho, pó e nevoeiro pouco denso
• Visualize em qualquer monitor marítimo, ou integre o sistema de captura de
imagem térmica Série M
no seu ecrã marítimo multifunções, junto à cartografia e radar
• Simples controlo horizontal/vertical/zoom através de joystick. Controlo tátil
opcional a partir de monitores marítimos multifunções selecionados

INSTALAÇÃO SIMPLES
• Integre sem problemas com o equipamento eletrónico existente, incluindo
monitores multifunções selecionados Raymarine®, Furuno™, Garmin™ e Simrad™
• Rastreamento "slew-to-cue" a partir de sistemas de radar, AIS e cartografia
compatíveis
• Saída de vídeo composto para fácil conexão com os dispositivos multifunções e
monitores

Veja o tráfego fluvial sem ficar encandeado pelo sol

PARA TODAS AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS, COM
SISTEMA DE CONTROLO VERTICAL/HORIZONTAL
• Concebido especialmente para condições marítimas difíceis
• A simbologia a cores no monitor dá-lhe acesso instantâneo ao
estado do sistema, posição e configuração
• Movimento horizontal contínuo de 360°, inclinação
+/-90° através de controlo por joystick
Para especificações técnicas, ver página 33

Manobre entre docas à noite

Permaneça atento a pontos de referência do canal

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIE M

SÉRIE M COM GIRO-ESTABILIZAÇÃO
O M-618CS é o mais avançado membro da Série M, sistemas líder de visão noturna térmica da FLIR. Combinando uma visão noturna térmica de longo
alcance com uma câmara com zoom a cores e giro-estabilização, o M-618CS é o sistema mais capaz da sua classe.

A resolução 640 x 480 produz imagens
claras e detalhadas

Zoom eletrónico térmico de 2× e 4× para um maior
alcance de desempenho
Aquecedores automáticos na janela que mantêm
o sistema ótico sem gelo

Sistema de câmara Sony a cores de alta
resolução com zoom ótico de 36x e modo de baixa
luminosidade
A giro-estabilização ativa mantém
automaticamente a imagem estável em mares
revoltos
Siga automaticamente alvos identificados em
ecrãs de navegação multifunções

M-618CS

ALCANCES DE DETEÇÃO
~0,64 nm/1,2 km
~1,7 nm/3,1 km
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Detete detritos flutuantes e contrabando descartado

O M-618CS possui dispositivo de captura de imagens térmicas de
alta resolução 640 x 480 com zoom eletrónico de 2× e 4×, e alcance
operacional aumentado com a sua lente
térmica de 35 mm.

Giro-estabilização para uma visão clara em condições difíceis

O M-618CS pode detetar pequenas embarcações a mais de 2
milhas. Os giro-estabilizadores ativos oferecem imagens em mares
encrespados, crítico para se tirar o máximo partido das avançadas
óticas de longo alcance
do sistema.
A segunda configuração do sistema é uma Câmara FCBEX1010 Sony
Block a cores com zoom ótico de 36×, para dia e com capacidade
para também operar em condições de baixa luminosidade. O zoom
contínuo pode igualar o E-zoom das câmaras térmicas para operação
fácil ao alternar entre as câmaras.

Câmara diurna a cores com 36x de zoom e modo de pouca luz

Para especificações técnicas, ver página 34

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIE M4 00

SISTEMA DE CÂMARAS MULTISSENSORES M400
O sensor avançado M400 640 x 480 oferece imagens de vídeo térmicas nítidas na escuridão total e em condições de pouca luz. Uma câmara integrada
HD a cores e um feixe LCD aumentam a capacidade de identificação de alvos, para uma maior segurança. O M400 possui lentes térmicas com zoom (até
4×) que permitem aos operadores ver embarcações e outros alvos a distâncias ainda maiores. A giro-estabilização ativa assegura uma imagem estável, e
o rastreamento por radar mantem visível alvos potencialmente perigosos.

Um feixe LED de alta intensidade pode iluminar alvos
de interesse, preservando a visão noturna da
tripulação em convés
Câmara HD a cores para baixa luminosidade com zoom
ótico 30x
Giro estabilizado para assegurar visão em
condições de mar encrespado
Sensor térmico de alta resolução 640 x 480, zoom ótico
com campo de visão horizontal de 18 ° a 6 °

Suporte robusto, à prova de água, fechado com
aquecimento de vidros para condições de gelo.
Capacidade de 360° rotação panorâmica e +/-90° de
inclinação

M400

ALCANCES DE DETEÇÃO
~ 1,3 nm/2,45 km
~ 3,2 nm/6,0 km
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DETEÇÃO DE LONGO E CURTO ALCANCE
• Reconheça tráfego marítimo e marcos fundamentais à noite
• O zoom contínuo e variável permite-lhe facilmente identificar embarcações ou ajudas à
navegação
à distância
• Reconhece rapidamente as bóias mais próximos, em canais ou em águas abertas
• Deteta marcos fundamentais, tais como ilhas ou docas

CONFIGURAÇÕES LEVES - TÉRMICA E VISÍVEL
•
•
•
•

Campo de visão térmica horizontal de 6° a 18°

Combinação de deteção térmica e identificação visual
Zoom ótico térmico até 3× para HFOV 18 ° a 6 °
O zoom HD Color de 30× oferece HFOV 64° a 2.3°
Ilumine e identifique alvos próximos com um poderoso feixe de luz LED

IDENTIFICAÇÃO DO ALVO MELHORADA
• Modo InstAlert™ mostra o objeto mais quente em tons de vermelho e laranja
para uma identificação mais fácil
• IceAlertTM – ajuda-o a identificar gelo à superfície mostrando os objetos mais frios em
tons de
azul e verde
• A integração do radar permite que o M400 siga alvos específicos do radar.
• Joystick intuitivo e fácil de utilizar para operação sem esforço
Para especificações técnicas, ver página 35

Passageiros claramente visíveis no convés do ferry

Zoom ótico contínuo e giro-estabilização para
desempenho de longo alcance superior

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIE M4 00

SISTEMA DE CÂMARAS MULTISSENSORES M400XR
O M400XR incorpora todas as funcionalidade do M400, mas acrescenta a capacidade integrada de
rastreamento de vídeo – bloqueie e siga automaticamente objetos, desde que eles permaneçam visíveis na
câmara - e um modo combate a incêndios.

NAVEGAÇÃO VISUAL MELHORADA

Rastreamento
vídeo: siga objeto
no monitor

As câmaras térmicas e visuais M400 com zoom ótico oferecem
distâncias operacionais excecionalmente longas, dando aos
capitães a capacidade de confirmar visualmente os alvos
distantes com uma clareza ainda maior.

O modo de combate
a incêndios otimiza
a palete de cores
de forma a ver-se
pontos de calor e
a tirar medidas de
temperatura no local

INTERFACE DE UTILIZADOR MELHORADA
A avançada interface de utilizador do M400 simplifica
a operação e configuração da câmara.

CONTROLO POR JOYSTICK
O joystick é o método de controlo primário para o M400. É utilizado para
ativar o sistema ou para o colocar em modo de espera, operar o movimento
horizontal/vertical, fazer zoom com a câmara, controlar os modos e
funcionalidade da câmara, e para configurar as definições do sistema através
de menus OSD.

Ecrã típico que mostra a barra de menu no ecrã

M400XR

ALCANCES DE DETEÇÃO
~ 1,3 nm/2,45 km
~ 3,2 nm/6,0 km
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MODO DE COMBATE A INCÊNDIOS
O modo de combate a incêndios do M400XR oferece uma maior consciencialização,
com medidor da temperatura do alvo e monitores isotérmicos.

Navio de cruzeiro de pequena dimensão visto no crepúsculo com a
câmara de vídeo para baixa luminosidade.
Modo de rastreamento ligado para seguir o navio.

MODO ICEALERT™
No modo IceAlert™ as temperaturas mais baixas na imagem são mostradas em tons
de azul e verde, enquanto as temperaturas mais altas são vistas em tons de cinzento.
Especialmente útil para localizar gelo no escuro.

Para especificações técnicas, ver página 35

Navio de festa com a câmara de vídeo de baixa luminosidade. O modo
de rastreamento é utilizado para seguir uma embarcação enquanto
esta navega no porto.

Um pequeno ferry a sair do porto com avião em aproximação final
a um aeroporto nas proximidades

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SÉRIES MU e MV

SISTEMAS MULTISSENSORES SÉRIES MU e MV
Os sistemas multissensor giro-estabilizados Séries MU e MV oferecem-lhe um alcance operacional e uma flexibilidade de captação de imagens em alta
resolução sem paralelo. Disponível com detetor de infravermelhos arrefecido, para uma distância operacional e detalhe de imagem ainda maiores (Série
MU), ou com um detetor de infravermelhos não arrefecido para captura de imagens térmica até ao horizonte (Série MV), ambos os sistemas vêm com
câmara a cores de alta resolução e uma câmara opcional TV para baixa luminosidade.

Câmara a cores visível
MV-604C
Câmara a preto e branco
para baixa luminosidade
MV-604CL

Rastreamento radar e vídeo

Giro-estabilizador ativo
Câmara de captura
de imagens térmicas
não arrefecida 640 x
480 (Séries MV) ou
arrefecida 640 x 512
(Séries MU)

Panorâmica 360° e
inclinação +/- 90°

A Série MU/MV
encontra-se disponível
em configuração "ball up"
e "ball down"

ALCANCES DE DETEÇÃO
~ 2,3 nm/4,3 km
MV

~ 4,6 nm/8,6 km
~ 4,9 nm/9,0 km
MU

~ 8,3 nm/15,4 km
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NAVEGAÇÃO MAIS SEGURA
DURANTE TODO O DIA E NOITE
• Detete outro tráfego marítimo, perigos de navegação e pessoas na água em
qualquer momento
• Veja outros navios, detritos na água, rochas e pessoas na água destacarem-se
durante o dia e à noite
• Navegue com mais segurança e com mais confiança do que nunca
• Entre em portos à noite sem stress

CÂMARAS DE TELEVISÃO E VISÃO NOTURNA
TÉRMICA FLEXÍVEIS

Zoom ótico contínuo até 14X

• Combina deteção térmica e identificação visual opcional
• Escolha de termovisores arrefecidos ou não arrefecidos com zoom ótico até 14 ×
• Câmara a cores de alta resolução padrão e câmara opcional para condições de baixa
luminosidade
• Rastreamento por radar, por vídeo e modos imagem-em-imagem para
a maior versatilidade
Para especificações técnicas, ver página 36

Intervalo de desempenho de 1500 ft a 1,7 nm

A câmara arrefecida MU aumenta o detalhe

www.flir.com
As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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F L I R M A R I T I M E P R O F E S S I O N A L | TA B E L A D E C O M PA R A Ç Ã O D E D I S TÂ N C I A S

GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DE ALCANCE
O seguinte gráfico as distâncias de deteção para homem ao mar e as distâncias de deteção de pequenas embarcações para a gama FLIR
de câmaras térmicas.

Ocean Scout

Série LS

0

0,26 nm
500m

Série BHM

0,52 nm
1,0 km

0,80 nm
1,5 km

Série MD

1,08 nm
2,0 km

1,35 nm
2,5 km

Série M

1,62 nm
3,0 km

1,89 nm
3,5 km

2,16 nm
4,0 km

M-400

2,43 nm
4,5 km

2,7 nm
5,0 km

Série MU/MV

2,97 nm
5,5 km

3,24 nm
6,0 km

3,5 nm
6,5 km

3,8 nm
7,0 km

OCEAN SCOUT 240
OCEAN SCOUT 320
OCEAN SCOUT 640
LS-X
LS-XR
BHM-X (35 mm)
BHM-X (65 mm)
BHM-X (100 mm)
BHM-XR (35 mm)
BHM-XR (65 mm)
BHM-XR (100 mm)
MD-324
MD-625
M-324
M-625
M-612
M-618CS
M-400
MV
MU

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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4,05 n
7,5 km

8 nm
0 km

4,05 nm
7,5 km

4,32 nm
8,0 km

4,59 nm
8,5 km

4,86 nm
9,0 km

5,13 nm
9,5 km

5,4 nm
10,0 km

5,7 nm
10,5 km

5,94 nm
11,0 km

6,21 nm
11,5 km

6,48 nm
12,0 km

6,75 nm
12,5 km

7,02 nm
13,0 km

7,29 nm
13,5 km

7,56 nm
14,0 km

7,83 nm
14,5 km

8,01 nm
15,0 km

8,4 nm
15,5 km

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência

25

16_0436_MAR_FLIR_Professional_Catalogue_Pages_Final_Portugal.indd 25

28/10/2016 08:57

FLIR MARITIME PROFESSIONAL | RE SOL UÇ Ã O DE IM A GEM

RESOLUÇÃO DE IMAGEM E AMOSTRAS DE IMAGENS
OCEAN SCOUT – PORTÁTIL
A FLIR Ocean Scout põe a imagem térmica avançada na palma da sua mão. Com visão térmica, pode perscrutar a escuridão e ver objetos e em seu
redor como se fosse dia, mantendo-o seguro, tornando o seu tempo na água mais relaxante. As resoluções variam entre 280 x 180 a 640 x 512 pixeis,
dependendo do modelo.

OS-240

OS-320

OS-640

240 x 180 pxl

336 x 256 pxl

640 x 512 pxl

Homem em canoa – modo preto quente

Homem em canoa – modo branco quente

Homem ao mar – modo branco quente

Homem ao mar – InstAlert™

SÉRIE LS – PORTÁTIL
Este simples mas poderoso dispositivo de captura de imagens dá às forças policiais uma vantagem nada justa, seja à procura de evidências, quer na
perseguição a um suspeito, tudo na palma da sua mão. As mais recentes adições a esta linha testada, LS-X e LS-XR possuem ecrãs com resolução
aumentada, maiores capacidades de zoom e saída de vídeo.

SÉRIE LS-XR

SÉRIE LS-XR

336 x 256 pxl

640 x 512 pxl

Homem ao mar – modo preto quente

Barcos à vela e linha da costa – modo branco quente

Imagens somente para fins ilustrativos
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SÉRIE BHM – PORTÁTIL
Com poderosas lentes intercambiáveis, as câmaras Série BHM são as mais potentes câmaras portáteis de visão noturna térmica movidas a bateria
disponíveis no mercado, tornando-as a escolha certa para utilização em navios de qualquer tamanho, e dando-lhe a vantagem em todas as suas viagens
noturnas. Existem dois modelos à sua escolha: BHM-X (320 x 240 pixeis) e o BHM-XR (640 x 480 pixeis).

SÉRIE BHM-XR

SÉRIE BHM-XR

320 x 240 pxl

640 x 512 pxl

Barco à vela e tripulação – InstAlert™

Pequena lancha rápida – modo preto quente

SÉRIE MD – CÂMARAS TÉRMICAS COMPACTAS DE VISÃO NOTURNA.
Estas câmaras térmicas de visão noturna com montagem fixa ajudam a contornar obstáculos, na prevenção de colisões e a encontrar pessoas na água
durante a noite. Existem dois modelos à sua escolha: MD-324 (320 x 240 pixeis) e o MD-625 (640 x 480 pixeis).

MD-324

MD-625

320 x 240 pxl

640 x 480 pxl

Cais e boia – modo branco quente

Ponte

Imagens somente para fins ilustrativos
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | A CE SSÓRIOS

SÉRIE M: VISÃO NOTURNA TÉRMICA MULTI-SENSOR
O M-Series cria imagens térmicas com tremendo detalhe para um sistema de visão noturna excecionalmente acessível. Irá ver mais—e ver mais
longe—mesmo no pico da noite. Uma câmara TV opcional para baixa luminosidade oferece capacidade navegacional melhorada durante o lusco-fusco. E
as câmaras Série M também possuem simbologia no ecrã detalhada e a cores, para acesso instantâneo ao estado do sistema, posição e configuração. A
resolução (320 x 240 ou 640 x 480 pixeis) depende do modelo.

MD-324

MD-625

320 x 240 pxl

640 x 480 pxl

Embarcação e tripulação – modo branco quente

Cargueiro – modo preto quente

M400: VISÃO NOTURNA TÉRMICA AVANÇADA MULTI-SENSOR
O sensor avançado M400 640 x 480 da FLIR oferece imagens de vídeo térmicas nítidas na escuridão total e em condições de pouca luz. Uma câmara
integrada HD a cores e um feixe LCD aumentam a capacidade de identificação de alvos, para uma maior segurança.

M400

M400-XR

640 x 480 pxl

640 x 480 pxl

Modo de combate a incêndios

Ferry e passageiros

Pequeno barco – câmara a cores

Pequeno barco – imagem térmica

Imagens somente para fins ilustrativos
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SÉRIE MU/MV: VISÃO NOTURNA TÉRMICA MULTISSENSOR PREMIUM
A Série MU/MV da FLIR é um sistema multissensor giro-estabilizado que oferece uma distância operacional sem paralelo. O MU vem com uma câmara
térmica não arrefecida com 640 x 512 pixel e câmara a cores para o dia. Configurações adicionais incluem uma câmara a preto e branco para baixa
luminosidade e uma câmara térmica não arrefecida 640 x 480. A Série MV possui um detetor térmico não arrefecido 640 x 480 detector, com a opção de
câmara a cores e a P/B.

Pessoa no molhe

SÉRIE MV

SÉRIE MU

640 x 480 pxl

640 x 512 pxl

Marcador de navegação ampliado

A sua visão

Boia – câmara diurna a cores

Boia – imagem térmica

A sua visão

Pequena embarcação – câmara a cores diurna

Pequena embarcação– imagem térmica

Imagens somente para fins ilustrativos
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES DO OCEAN SCOUT
OCEAN SCOUT 240

OCEAN SCOUT 320

OCEAN SCOUT 640

240 x 180

336 x 256

640 x 512

GERAL
Resolução do detetor
Taxa de atualização

9 Hz

Campo de visão

24° x 18°

Zoom

NA

Paletes a cores

17º x 13º

18º x 14º

Zoom eletrónico de 2x

Zoom de 2x, 4x e eletrónico

Branco quente/Preto quente/InstAlert™

Bateria

Interna de iões de lítio recarregável (tipicamente, 5 horas de duração)

Impermeabilização

IP-67 submersível até 1 metro

Peso

0,75 lb (0,34 kg)

ALCANCE DE DESEMPENHO
Homem
Veículo/embarcação

1150 ft (350 m)

1800 ft (550 m)

3705 ft (1,14 km)

0,48 nm (0,90 km)

0,84 nm (1,5 km)

1,73 nm (3,2 km)

ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE LS
LS-SERIES

LS-X

LS-XR

Resolução do detetor

336 x 256

640 x 512

Campo de visão

17° x 13°

18° x 14°

Zoom eletrónico de 2x e 4x

Zoom eletrónico de 2x,4x e 8x

GERAL

Zoom
Paletes a cores

Branco quente/Preto quente/InstAlert™

Bateria

Interna de iões de lítio recarregável (tipicamente, 5 horas de duração)

Ponteiro laser

Ponteiro laser vermelho

Saída de vídeo

Compósito NTSC ou PAL através do cabo fornecido

Impermeabilização

IP-67 submersível até 1 metro

Peso

0,75 lb (0.34 kg)

ALCANCE DE DESEMPENHO
Pessoa na água (6 x 1,6 ft/1,8 x 0,5 m)

1870 ft (570 m)

0,62 nm (1,14 km)

Pequena embarcação (13 x 5,0 ft/4,0 x 1,5 m)

0,84 nm (1,5 km)

1,62 nm (3 km)

2.44"

61.97 mm

6.70" / 170.1 mm
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ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE BHM
BHM-SERIES

BHM-X

BHM-XR+

Resolução do detetor

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 eletrónico de 2x

Zoom eletrónico de 2x e 4x

GERAL

Zoom
Paletes a cores

Branco quente/Preto quente/InstAlert™

Bateria

Pilhas AA, NiMH iões de lítio ou alcalinas

Saída de vídeo

Compósito NTSC ou PAL através do cabo fornecido

Impermeabilização

IP-67 submersível até 1 metro

Peso:
com lente de 35 mm
com lente de 65 mm
com lente de 100 mm

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

ALCANCE DE DESEMPENHO
Pessoa na água (6 x 1,6 ft/1,8 x 0,5 m):
Lente de 35 mm
Lente de 65 mm
Lente de 100 mm

2887 ft (880 m)
0,89 nm (1,65 km)
1,30 nm (2,4 km)

0,70 nm (1,3 km)
1,18 nm (2,2 km)
1,59 nm (2,95 km)

Pequena embarcação (13 x 5,0 ft/4,0 x 1,5 m):
Lente de 35 mm
Lente de 65 mm
Lente de 100 mm

1,46 nm (2,7 km)
2,65 nm (4,9 km)
3,83 nm (7,1 km)

2,1 nm (3,9 km)
3,5 nm (6,5 km)
4,75 nm (8,8 km)

6.5"
165.1 mm

11.5" / 292.1 mm

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE MD
MD-SERIES

CÂMARA TÉRMICA PRINCIPAL
Tipo de detetor
Taxa de atualização vídeo
Campo de visão
Distância de focagem
Foco
Zoom ótico
ZOOM ELETRÓNICO
Processamento de imagem
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Rastreamento vídeo
Modo de combate a incêndios
Intervalo de ajustamento horizontal/vertical
Saída de vídeo analógica
Tipos de conectores de vídeo analógico
Saída de vídeo em rede
Saída de vídeo sem perdas HD-SDI
Requisitos energéticos
Consumo de corrente
AMBIENTAL
Intervalo de temperatura operacional
Intervalo de temperatura de armazenamento
Descongelador de janela automático
Entrada de pó/areia
Entrada de água
Choque
Vibração
Proteção contra relâmpagos
Nevoeiro salino
Wind
EMI
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso
Tamanho
ALCANCE DE DESEMPENHO
Pessoa na água
Pequena embarcação

MD-324

MD-625

Microbolómetro 320 × 240 VOx
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
24° × 18° (NTSC)
19 mm
Fixo 12 ft (3,6 m) ao infinito
N/D
2×
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

Microbolómetro 640 × 480 VOx
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
25° × 20° (NTSC)
25 mm
Fixo 12 ft (3,6m) ao infinito
N/D
2×, 4×
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

Não
Não
Horizontal: ±30° por chave, vertical: +34°, -27° (bloqueado na instalação)
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F com adaptador BNC-para-RCA para saída de vídeo
Não
Não
12-24 V CC através do injetor PoE incluído
4,8 W nominal; 12,5 W máx.

Não
Não
Horizontal: ±30° por chave, vertical: +34°, -27° (bloqueado na instalação)
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F com adaptador BNC-para-RCA para saída de vídeo
Não
Não
12-24 V CC através do injetor PoE incluído
4,8 W nominal; 12,5 W máx.

-13 °F a +131 °F (-25 °C a +55 °C)
-40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C)
Padrão no arranque
Mil-Std-810E
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal
IEC 60945; MIL-STD-810E
Padrão
IEC60945
100 nós (115,2 mph)
IEC 60945

-13 °F a +131 °F (-25 °C a +55 °C)
-40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C)
Padrão no arranque
Mil-Std-810E
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal
IEC 60945; MIL-STD-810E
Padrão
IEC60945
100 nós (115,2 mph)
IEC 60945

~ 3 lbs (1,36 kg)
6" (152,4 mm) diâ. × 7" (177,8 mm) alt.

~ 3 lbs (1,36 kg)
6" (152,4 mm) diâ. × 7" (177,8 mm) alt.

1500 ft (457 m)
4200 ft (1280 m)

2700 ft (823 m)
1,2 nm (2,2 km)

6.0" / 152.4 mm

7.0"
177.8 mm

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE M
M-324XP

CÂMARA TÉRMICA PRINCIPAL
Tipo de detetor
Taxa de atualização vídeo
Campo de visão
Distância de focagem
Foco
Zoom ótico
ZOOM ELETRÓNICO
Processamento de imagem
CÂMARA VISÍVEL PRINCIPAL

M-324L

M-625XP

Microbolómetro 320 × 240 VOx Microbolómetro 320 × 240 VOx Microbolómetro 640 × 480 VOx
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
24° × 18°
24° x 18°
25° × 20°
19 mm
19 mm
25 mm
Fixo 12 ft (3,6 m) ao infinito
Fixo 12 ft (3,6 m) ao infinito
Fixo 12 ft (3,6 m) ao infinito
N/D
N/D
N/D
2×
2×
2×, 4×
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

M-625L

M-612L

Microbolómetro 640 × 480 VOx Microbolómetro 640 × 480 VOx
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
25° × 20°
12° × 10°
25 mm
50 mm
Fixo 12 ft (3,6 m) ao infinito
Fixo 12 ft (3,6 m) ao infinito
N/D
N/D
2×, 4×
2×, 4×
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

Tipo de detetor

N/D

Transferência interlinhas 1/2”
CCD baixa de luminosidade

N/D

Transferência interlinhas 1/2”
CCD de baixa luminosidade

Transferência interlinhas 1/2”
CCD de baixa luminosidade

Linhas de resolução
Iluminação mínima
Zoom
Distância de focagem
Campo de visão
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Rastreamento vídeo
Modo de combate a incêndios

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

768 (H) x 494 (V)
100 µµLUX (@ F/1,4)
N/D
N/D
Equiparado a IR

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

768 (H) x 494 (V)
100 µµLUX (@ F/1,4)
N/D
N/D
Equiparado a IR

768 (H) x 494 (V)
100 µµLUX (@ F/1,4)
N/D
N/D
Equiparado a IR

Não
Não

Não
Não

Não
Não

Não
Não

Não
Não

Movimento horizontal contínuo
de 360°, inclinação +/- 90°

Movimento horizontal contínuo
de 360°, inclinação +/- 90°

Movimento horizontal contínuo
de 360°, inclinação +/- 90°

Movimento horizontal contínuo
de 360°, inclinação +/- 90°

Movimento horizontal contínuo
de 360°, inclinação +/-90°

Intervalo de ajustamento horizontal/vertical
Saída de vídeo analógica
Tipos de conetores de vídeo analógico
Saída de vídeo em rede
Saída de vídeo sem perdas HD-SDI
Requisitos energéticos
Consumo de corrente
AMBIENTAL
Intervalo de temperatura operacional
Intervalo de temperatura de armazenamento
Descongelador de janela automático
Entrada de pó/areia
Entrada de água
Choque
Vibração
Proteção contra relâmpagos
Nevoeiro salino
Vento
EMI
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso
Tamanho
ALCANCE DE DESEMPENHO
Pessoa na água
Pequena embarcação

NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F com adaptador BNC-para-RCA para saída de vídeo
Não
Não
Não
Não
Não
Não
12/24 V CC
12/24 V CC
12/24 V CC
25 W nominal; 50 W máx
25 W nominal; 50 W máx
25 W nominal; 50 W máx
-13 °F a +131 °F (-25 °C a +55 °C)
-40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C)
Padrão no arranque
Padrão no arranque
Padrão no arranque
Mil-Std-810E
Mil-Std-810E
Mil-Std-810E
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal
15 g vertical, 9 g horizontal
15 g vertical, 9 g horizontal
IEC 60945; MIL-STD-810E
IEC 60945; MIL-STD-810E
IEC 60945; MIL-STD-810E
Padrão
Padrão
Padrão
IEC60945
IEC60945
IEC60945
100 nós (115,2 mph)
100 nós (115,2 mph)
100 nós (115,2 mph)
IEC 60945
IEC 60945
IEC 60945

NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F com adaptador BNC-para-RCA para saída de vídeo
Não
Não
Não
Não
12/24 V CC
12/24 V CC
25 W nominal; 50 W máx
25 W nominal; 50 W máx

Padrão no arranque
Padrão no arranque
Mil-Std-810E
Mil-Std-810E
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal
15 g vertical, 9 g horizontal
IEC 60945; MIL-STD-810E
IEC 60945; MIL-STD-810E
Padrão
Padrão
IEC60945
IEC60945
100 nós (115,2 mph)
100 nós (115,2 mph)
IEC 60945
IEC 60945

~ 9 lbs (4 kg)

~ 9 lbs (4 kg)

~ 9 lbs (4 kg)

~ 9 lbs (4 kg)

~ 9 lbs (4 kg)

7" (177,8 mm) diâ. × 11,2"
(284,4 mm) alt.

7" (177,8 mm) diâ. × 11,2"
(284,4 mm) alt.

7" (177,8 mm) diâ. × 11,2"
(284,4 mm) alt.

7" (177,8 mm) diâ. × 11,2"
(284,4 mm) alt.

7" (177,8 mm) diâ. × 11,2"
(284,4 mm) alt.

1500 ft (457 m)
4200 ft (1280 m)

1500 ft (457 m)
4200 ft (1280 m)

2700 ft (823 m)
1,2 nm (2,2 km)

2700 ft (823 m)
1,2 nm (2,2 km)

4900 ft (1494 m)
2,1 nm (3,9 km)

7.0" / 177.8 mm

11.2”
284.4 mm

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência

33

16_0436_MAR_FLIR_Professional_Catalogue_Pages_Final_Portugal.indd 33

28/10/2016 08:58

FLIR MARITIME PROFESSIONAL | ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE M
618CS SÉRIE M

CÂMARA TÉRMICA PRINCIPAL
Tipo de detetor
Taxa de atualização de vídeo
Campo de visão
Distância de focagem
Zoom ótico
Zoom eletrónico
Processamento de imagem
Câmara visível principal
Tipo de detetor
Linhas de resolução
Iluminação mínima
Zoom
Distância de focagem
Campo de visão
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Rastreamento vídeo
Rastreamento do alvo por radar
Modo de combate a incêndios
Intervalo de ajustamento horizontal/vertical
Saída de vídeo analógica
Tipos de conectores de vídeo analógico
Saída de vídeo em rede
Saída de vídeo sem perdas HD-SDI
Requisitos energéticos
Consumo de corrente
AMBIENTAL
Intervalo de temperatura operacional
Intervalo de temperatura de armazenamento
Descongelador de janela automático
Entrada de pó/areia
Entrada de água
Choque
Vibração
Proteção contra relâmpagos
Nevoeiro salino
Vento
EMI
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso
Tamanho
ALCANCE DE DESEMPENHO
Pessoa na água
Pequena embarcação

Microbolómetro 640 × 480 VOx
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
18° × 14°
35 mm
N/D
2×, 4×
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)
CCD Sony Block a cores
530
1,4 LUX
Zoom ótico de 10x
N/D
~58° (h) x 43° (V) c/ zoom ótico 10x adaptado a IR, 36x no total
Não
Sim, através de software disponibilizado por terceiros
Não
Movimento horizontal contínuo de 360°, inclinação +/-90°
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F com adaptador BNC-para-RCA para saída de vídeo
Não
Não
12/24 V CC
25 W nominal; 50 W máx
-13 °F a +131 °F (-25 °C a +55 °C)
-40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C)
Padrão no arranque
Mil-Std-810E
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal
IEC 60945; MIL-STD-810E
Padrão
IEC60945
100 nós (115,2 mph)
IEC 60945
~ 11,5 lbs (5,2 kg)
7" (177,8 mm) diâ. × 11,2" (284,4 mm) alt.
0,64 nm (1,2 km)
1,7 nm (3,1 km)

7.0" / 177.8 mm

11.2”
284.4 mm

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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ESPECIFICAÇÕES DE M-400

CÂMARA TÉRMICA PRINCIPAL
Tipo de detetor
Taxa de atualização de vídeo
Campo de visão
Distância de focagem
ZOOM ÓTICO
Zoom eletrónico
Processamento de imagem
CÂMARA VISÍVEL PRINCIPAL
Tipo de detetor
Linhas de resolução
Iluminação mínima
Zoom
Distância de focagem
Campo de visão
ESPECIFICAÇÕES DO HOLOFOTE
Tipo, lúmens, feixeº
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Rastreamento vídeo
Rastreamento do alvo por radar
Modo de combate a incêndios
Intervalo de ajustamento horizontal/vertical
Saída de vídeo analógica
Tipos de conectores de vídeo analógico
Saída de vídeo em rede
Saída de vídeo sem perdas HD-SDI
Requisitos energéticos
Consumo de corrente
AMBIENTAL
Intervalo de temperatura operacional
Intervalo de temperatura de armazenamento
Descongelador de janela automático
Entrada de pó/areia
Entrada de água
Choque
Vibração
Proteção contra relâmpagos
Nevoeiro salino
Vento
EMI
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso
Tamanho
ALCANCE DE DESEMPENHO
Pessoa na água
Pequena embarcação

M400

M400XR

Microbolómetro 640 × 480 VOx
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
18° a 6° HFOV/1,5° HFOV com zoom eletrónico
35 mm (comprido) a 105 mm (estreito)
1× A 4×
1× a 4×
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

Microbolómetro 640 × 480 VOx
<9 Hz ou 30 Hz (NTSC e PAL)
18° a 6° HFOV/1,5° HFOV com zoom eletrónico
35 mm (comprido) a 105 mm (estreito)
1× A 4×
1× a 4×
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

Visualização a cores de longo alcance para o período do dia e em
condições de baixa luz
Alta definição de até 1080/30 p
>0,5 lux a 50 IRE/,05 Lux em modo ICR (P/B)
ZOOM ÓTICO DE 30X
129 mm a 4,3 mm
HFOV ÓTICO 64° A 2,3°/E-ZOOM NFOV 0,2

Visualização a cores de longo alcance para o período do dia e em
condições de baixa luz
Alta definição de até 1080/30 p
>0,5 lux a 50 IRE/,05 Lux em modo ICR (P/B)
ZOOM ÓTICO DE 30X
129 mm a 4,3 mm
HFOV ÓTICO 64° A 2,3°/E-ZOOM NFOV 0,2

LED, 580 lúmens, ângulo de divergência de 5º

LED, 580 Lúmens, ângulo de divergência de 5º

Não
Sim
Não
Movimento horizontal contínuo de 360°, inclinação +/-90°
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F com adaptador BNC-para-RCA para saída de vídeo
Streams de vídeo de rede H.264, duplos e independentes
Sim
24V CC
<50 W nominal; 130 W pico, 270 W 2/aquecedores

Sim
Sim
Sim
Movimento horizontal contínuo de 360°, inclinação +/-90°
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F com adaptador BNC-para-RCA para saída vídeo
Streams de vídeo de rede H.264, duplos e independentes
Sim
24V CC
<50 W nominal; 130 W pico, 270 W 2/aquecedores

-13 °F a +131 °F (-25 °C a +55 °C)
-56° F a + 176°F (-50°C a +80°C)
Padrão no arranque
Mil-Std-810E
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal
IEC 60945; MIL-STD-810E
Padrão
IEC60945
100 nós (115,2 mph)
IEC 60945

-13 °F a +131 °F (-25 °C a +55 °C)
-56° F a + 176°F (-50°C a +80°C)
Padrão no arranque
Mil-Std-810E
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal
IEC 60945; MIL-STD-810E
Padrão
IEC60945
100 nós (115,2 mph)
IEC 60945

28 lbs (12,7 kg)
28 lbs (12,7 kg)
10,75” (273,1 mm) x 15,65” (397,6 mm) – 18,05” (458,7 mm) altura com elevação top down
1,3 nm (2,45 km)
3,2 nm (6,0 km)

1,3 nm (2,45 km)
3,2 nm (6,0 km)

10.75" / 273 mm

15.65"
397.6 mm

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE MU/MV
MU-602CLW

MV-604C

MV-604CL

Matriz de plano focal (FPA - Focal Plane Array), MWIR
arrefecido, 640 x 512 pixeis

Matriz de plano focal (FPA - Focal Plane Array), LWIR
não arrefecido, 640 x 480 pixeis

Matriz de plano focal (FPA - Focal Plane Array), LWIR
não arrefecido, 640 x 480 pixeis

WFOV 28° x 22,4° a NFOV 2° x 1,6°
Foco livre ao infinito/Manual/Auto/Largo
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

WFOV 24,5° x 18,5° a NFOV 4,1° x 3,1°
Foco livre ao infinito/Manual/Auto/Largo
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

WFOV 24,5° x 18,5° a NFOV 4,1° x 3,1°
Foco livre ao infinito/Manual/Auto/Largo
Melhoramento de detalhes digital da FLIR (patenteado)

Visualização a cores de longo alcance para o período do
dia e em condições de baixa luz

Visualização a cores de longo alcance para o período
do dia e em condições de baixa luz

Visualização a cores de longo alcance para o período
do dia e em condições de baixa luz

550 linhas de televisão
0,25 Lux
Zoom ótico de 28x

550 linhas de televisão
0,25 Lux
Zoom ótico de 28x

550 linhas de televisão
0,25 Lux
Zoom ótico de 28x

~56° a 2° HFOV

~56° a 2° HFOV

~56° a 2° HFOV

570 linhas de televisão
0,0002 Lux (placa frontal)
Manual/AF
25° a 2.5° (H) zoom ótico de 10×

N/D
N/D
N/D
N/D

570 linhas de televisão
0,0002 Lux (placa frontal)
Manual/AF
25° a 2.5° (H) zoom ótico de 10×

CÂMARA TÉRMICA PRINCIPAL
Tipo de detetor
Campo de visão
Foco
Processamento de imagem
CÂMARA VISÍVEL PRINCIPAL
Tipo de detetor
Linhas de resolução
Iluminação mínima
Zoom
Distância de focagem
Campo de visão
CÂMARA VISÍVEL SECUNDÁRIA
Linhas de resolução
Iluminação mínima
Foco
Campo de visão
CÂMARA TÉRMICA SECUNDÁRIA
Tipo de detetor
Campo de visão
Zoom digital
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Rastreamento vídeo
Modo de combate a incêndios
Intervalo de ajustamento horizontal/
vertical
Saída de vídeo analógica
Tipos de conectores de vídeo analógico
Saída de vídeo em rede
Saída de vídeo sem perdas HD-SDI
Requisitos energéticos
Consumo de corrente
AMBIENTAL
Intervalo de temperatura operacional
Intervalo de temperatura de armazenamento
Descongelador de janela automático
Entrada de água
Choque
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso
Tamanho
INTERVALO DE DESEMPENHO
Pessoa na água
Pequena embarcação

Matriz de plano focal (FPA - Focal Plane Array),
microbolímetro não arrefecido 640 x 480 pixeis

N/D

N/D

32° (atermalizado)
Contínuo até 4×

N/D
N/D

N/D
N/D

Sim
Não
Movimento horizontal contínuo de 360°, inclinação
+/-90°
x2, NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F
Sim
Não
12/24 V CC
100 W nominal; 200 W ma

Sim
Não
Movimento horizontal contínuo de 360°, inclinação
+/-90°
NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F
Sim
Não
12/24 V CC
100 W nominal; 200 W ma

Sim
Não
Movimento horizontal contínuo de 360°, inclinação
+/-90°
x2, NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz
BNC tipo F
Sim
Não
12/24 V CC
75 W nominal; 200 W máx

-32 °C a +55 °C

-32 °C a +55 °C

-32 °C a +55 °C

-40 °C a +70 °C

-40 °C a +70 °C

-40 °C a +70 °C

Padrão no arranque
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal

Padrão no arranque
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal

Padrão no arranque
IPX 6 (mar encrespado, poderosos jatos de água)
15 g vertical, 9 g horizontal

60 lbs
20” de largura × 17,9” de altura (nominal)

60 lbs
20” de largura × 17,9” de altura (nominal)

60 lbs
20” de largura × 17,9” de altura (nominal)

4,9 nm (9,0 km)
8,3 nm (15,4 km)

2,3 nm (4,3 km)
4,6 nm (8,6 km)

2,3 nm (4,3 km)
4,6 nm (8,6 km)

20" / 508 mm

17.9"
454.6 mm

As especificações podem mudar sem aviso prévio. Imagens apenas para referência
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FORMATO DA CÂMARA E NOTAS DE EXPORTAÇÃO

As câmaras térmicas FLIR vêm de origem em formato de vídeo NTSC para clientes nos EUA. Encontram-se também disponíveis
versões PAL. REQUISITOS DE EXPORTAÇÃO: encontram-se disponíveis versões de 9 Hz, necessárias para exportação para
fora dos Estados Unidos e do Canadá. Adicione um “S” ao final do número de referência do produto da sua encomenda para
indicar versões 9 Hz. Para mais informações, contacte o seu agente marítimo FLIR ou representante autorizado.

GARANTIA

O compromisso de excelente garantia e suporte técnico da FLIR agora oferece ainda mais; ao registar o seu sistema junto da
FLIR em www.flir.com/productreg, a Garantia Limitada Padrão de 2 Anos é atualizada e substituída pela Garantia Limitada
Alargada de 3 anos GRATUITAMENTE.
As câmaras térmicas Série MU arrefecidas têm uma garantia de 1 ano ou 5.000 horas (o que ocorrer primeiro).
Na América do Norte, a FLIR também oferece um serviço de reparação a bordo, um programa de serviço de garantia e
substituição em garantia avançada para alguns produtos. Estes programas e serviços, quando disponíveis, são projetados para
ajudar a minimizar o tempo de inatividade de produtos que possam exigir reparação de garantia.
Para mais informações sobre a Guarantia FLIR, visite a página
www.flir.com/maritime.

FLIR MARITIME USA, INC.
27700 SW PARKWAY AVE
WILSONVILLE, OR 97070
EUA
(503-498-3547)

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

FLIR SYSTEMS BVBA
LUXEMBURGSTRAAT 2, 2321
MEER
BÉLGICA
+32 (0)3 287 87 10

O EQUIPAMENTO AQUI DESCRITO PODERÁ REQUERER AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO DOS E.U.A. PARA EFEITOS DE
EXPORTAÇÃO. É PROIBIDO O REENCAMINHAMENTO PARA DESTINATÁRIOS EM CONTRARIEDADE COM A LEGISLAÇÃO
DOS E.U.A.
AS ESPECIFICAÇÕES PODEM MUDAR SEM AVISO.
©2016 FLIR SYSTEMS, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. AS IMAGENS UTILIZADAS SÃO MERAMENTE
ILUSTRATIVAS.
PRODUZIDO SETEMBRO 2016
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