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Câmeras
Térmicas

X380

As câmeras térmicas da Série X com tecnologia ISG, proporcionam 
aos bombeiros a combinação definitiva de clareza da imagem, 
leveza, robustez e características que fazem a diferença. A qualida-
de superior da imagem permite que os combatentes interpretem 
facilmente um cenário de incêndio e tomem decisões mais asserti-
vas no momento de atacar o incidente.

Rastreador de pontos quentes – Identifica imediatamente a região 
mais quente (hot spots) da área visualizada, determinando de 
maneira clara o foco do incêndio através de uma imagem 
colorizada, melhorando a capacidade de tomada de decisões. 
Ideal para operações de rescaldo, busca e regate, e avaliação 
de riscos.
Rastreador de pontos frios – Localiza e indica vazamentos de gás 
em roscas ou válvulas em segundos. O rastreador de regiões frias 
(cold spots) também pode ser usado em ambientes hazmat para 
monitorar a temperatura de produtos químicos durante situações 
de emergência.
Detecção de alta resolução – Faz a leitura de forma ativa da 
temperatura com a mais alta resolução do mercado (384 x 288 
pixels), assim como taxa de atualização mais rápida disponível, 
garantindo uma excelente nitidez de imagem o tempo todo.
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Mapeamento pixel-a-pixel – Proporciona a representação mais 
precisa possível da cena com o recurso de mapeamento 
pixel-a-pixel, assegurando a representação individual de cada 
pixel na tela de visualização.
Colorização tática de imagens – geração de imagens claras e 
nítidas em ambientes com temperaturas acima de 1093 °C (2000 
°F). Conforme a temperatura aumenta, a intensidade das cores é 
gradualmente acentuada, passando do cinza para o amarelo, 
laranja e vermelho. O recurso exclusivo de cores transparentes 
permite que os bombeiros vejam as estruturas através da 
colorização.
Foco Inteligente – A função “Intelligent Focus™” permite ver um 
objeto com detalhes nítidos, sem o uso das mãos. Dispensa o uso 
de botões ou chaves. A câmera ajusta automaticamente o foco 
para fornecer uma qualidade de imagem superior, mesmo em 
temperaturas acima de 1093 °C (2000 °F). Alterne entre tempera-
turas altas e baixas de forma fácil e rápida, através do posiciona-
mento do cursor no objeto que deseja verificar.
Design leve – Com apenas 1,1 kg, a Série X inclui algumas das câ-
meras térmicasmais leves disponíveis no mercado. O cabocom 
empunhadura tipopistola permite segurar a câmera com facilida-
de, mesmo com as mãos enluvadas, enquanto o design balance-
ado limita a pressão no pulso dousuário, reduzindo a fadiga.
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X380 com 3 Botões:

Rua Urano, 77 - Bairro Santa Lúcia
Belo Horizonte – MG - CEP 30350-580EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO www.resgatecnica.com.br | contato@resgatecnica.com.br

Tel.: +55 (31) 3290-2300

A câmera térmica X380 com três botões e tecnologia 
ISG, oferece qualidade de imagem superior e controles 
de fácil utilização, proporcionando durabilidade e 
confiabilidade durante as ocorrências. Os três botões no 
painel frontal incluem o controle do rastreador de 
pontos quentes e frios, botão liga/desliga e zoom de 2X 
e 4X.

X380 com Cert. NFPA:
A câmera térmica X380N com tecnologia ISG, é 
certificada pela NFPA, consistindo na mais recente 
adição à linha de câmeras da Série X. Com tecnologia 
de desempenho superior, exclusiva da ISG, a X380N 
oferece a combinação ideal de funcionalidades, 
leveza, conformidade e perfeito reconhecimento 
situacional. 

X380 com 5 Botões:
A câmera térmica X380 com cinco botões e tecnologia 
ISG, oferece recursos abrangentes para maximizar o 
reconhecimento situacional. Além do rastreador de 
pontos quentes e frios e do zoom, recursos adicionais 
incluem um DVR para gravação de filmes, além da 
possibilidade de capturar imagens. O recurso de 
congelamento de imagem permite a rápida inspeção 
de áreas complexas como sótãos e vãos sob pisos – 
basta ativar, examinar e retornar à operação normal.
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