
LS-série
Ultra-kompaktní ruční termální kamery pro noční vidění

Nová LS-série termálních zobrazovacích kamer umožňuje každé obsluze 
vidět jasně v úplné tmě. Může být využita pro mnoho aplikací.

Tyto nové modely zahrnují poslední FLIR technologii nechlazených 
detektorů optimalizovanou tak, aby nabízely zobrazovací 

výkon na extra dlouhou vzdálenost.
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Rozlišení
FLIR LS-série jsou vybaveny nechlazeným, bezúdržbovým, 
mikrobolometrovým detektorem. Poskytuje ostré termální 
obrázky v každé denní i noční situaci. FLIR LS 64 
poskytuje termální obrázky 640 x 480 pixelů. Uživatelé, 
kteří nepotřebují tak vysoké rozlišení si mohou vybrat 
kameru LS32, která poskytuje obrázky v  rozlišení 320 x 
240 pixelů. Všechny kamery jsou vybaveny pokročilým 
vnitřním kamerovým softwarem, který poskytuje ostrý 
obraz bez nutnosti uživatelských úprav.

Integrovaný objektiv
Kamera FLIR LS-64 je vybavena 35 mm čočkami. To 
umožňuje detekovat lidské cíle na vzdálenost až 1 080 
metrů. FLIR LS-32 je vybavena 19 mm čočkami, které 
umožňují detekovat lidský cíl na vzdálenost až 640 m.

Digitální zoom
Kamera FLIR LS-32 přichází s 2x digitálním zoomem. 
Kamera FLIR LS-64 je vybavena 2x a 4x digitálním 
zoomem a kontinuálním elektronickým zoomem.

Navržena pro náročné podmínky
Kamera váží 340 g včetně baterií, kamery FLIR LS série 
jsou extrémně kompaktní a extrémně lehké systémy. Jsou 
ideální pro operace kdekoliv a za všech okolností. Poskytují 
krytí IP67 a fungují v teplotním rozmezí  -20°C až +50°C.

Snadné ovládání
Jsou ergonomické a snadno použitelné. Termální zobrazovací 
kamery  FLIR LS série jsou plně ovládány tlačítky na kameře. 
Všechna tlačítka jsou vhodně umístěna přímo pod vašimi 
prsty.

Laser
Obě verze FLIR LS série přichází s integrovaným laserem  
k rychlému a bezpečnému označení podezřelých ve tmě.

Dlouhá životnost baterií
FLIR LS série přichází s nabíjecími Li-iontovými bateriemi  
s dlouhou životností. FLIR LS série má typický operační čas od 
5 do 7 hodin na jedno nabití.

InstAlert
Unikátní vlastnost InstAlert zbarvuje nejteplejší místa obrazu 
červeně. To usnadňuje zaměření podezřelých objektů 
v obraze.

Cenově výhodné
FLIR LS-série jsou cenově velmi dostupné kamery. 
Odteď může být každý strážník vybaven termálním 
nočním viděním a není potřeba používat méně efektivní 
technologie nočního vidění.



LS – série
Dostupné verze

Model kamery LS32 LS64
úhel záběru 17° x 13° 18° x 14°
objektiv 19 mm 35 mm
rozlišení 320 x 240 640 x 480
E-zoom 2x 2x a 4x
kontinuální zoom ne ano
spuštění do < 2s < 2s
doba provozu na aku 5 hodin 5 hodin
DDE ano ano
laser ano ano
krytí IP-67 možno ponořit IP-67 možno ponořit
detekce - člověka 640 m 1,8 km
detekce - vozidla 1,9k m 3,25 km
provozní teplota -20°C do 50°C -20°C do 50°C
ochrana proti pádu z výšky 1 m na beton z výšky 1 m na beton
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