
FLIR K2   
Hőkamera tűzoltósági alkalmazáshoz – Funkciók és főbb jellemzők 

Verhetetlen ár  
A K2 típusú kamera annyira kedvező áron kerül forgalomba, hogy 
most egyre több tűzoltó választja ezt a kiváló ár és teljesítmény 
arányú hőkamerát. Egy kis beruházás, amely az összes bevetésnél 
kifizetődik, ahol fontos a biztonság fenntartása, az emberi életek 
mentése és a vagyontárgyak védelme. 

Kompakt és könnyen kezelhető kialakítás 
A FLIR K2 egy kompakt és kis súlyú hőkamera, melyet a 
védőfelszereléshez (légzőkészülék használat esetén is) egyszerűen 
lehet rögzíteni. Az jól kialakított kezelőfelületének köszönhetően, 
használat közben a tűzoltók teljesen a feladatra koncentrálhatnak. 
Az összesen egy, de nagyméretű, kezelőgomb segítségével a 
kamerát akár védőkesztyűben is könnyen lehet kezelni. 

Robosztus és megbízható 
A K2 típusú kamera kifejezetten a nehéz körülmények között 
végzett bevetésekhez van kialakítva. A 2 méter magasságból 
beton felületre ejtést is elviseli, víz behatolása ellen is védett 
(IP67), és még 260 °C hőmérséklete (max. 3 percig) is használható. 

Különböző képrögzítési módok 
A FLIR K2 kamerán a bevetések során a mindenkori helyzethez 
igazodva öt különböző képrögzítési módból lehet választani. 
Ezeket a beállítási módokat az internetről ingyen letölthető 
(http://onelink.to/tools) FLIR Tools szoftverrel lehet 
megváltoztatni. 

Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) 
A K2 kamera a szabadalommal védett FLIR MSX technológiát alkalmazza, amely az integrált CCD 
videokamerával fontos részleteket vetít a hőképre. Ennek segítségével a tűzoltók a hőmérséklet 
adatok egyidejű észlelése mellett világosan felismerhetik a tárgyakat és azok környezetét. 

Sokoldalú alkalmazási lehetőség a tűzoltóságoknál 
A K2 kamerának a tűzoltás során számos alkalmazási lehetősége van. Akár a legsűrűbb füstben is 
mutassa meg egységének a jó irányt, és ismerje fel gyorsan a mindenkor leg eredményesebb oltási 
módot. A legnehezebb körülmények közözz is fedezze fel időben a segítségre szoruló személyeket. 
Fedezze fel a rejtett hőpontokat a tűzfészkeket átvizsgálásával. Használja a hőkamerát a kereséséi és 
mentési feladatokhoz is. 

A Maxtech International független piackutató és elemző cég kutatásai szerint a FLIR K2 a legnagyobb 
darabszámban eladott tűzoltósági célú hőkamera a világon. Ezt a kamerát több mint 20 európai 
országban megelégedéssel használják a tűzoltóságok. 
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