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الحظ الدقة والوضوح

الكامیرات الحراریة

وظیف الكامیرات 
الحراریة في مكافحة 

الحریق

Eclipse LDX الكامیرة الحراریة



ً سابقا

اآلن

لوضوح وا ة  ق د ل ا الحظ 

 ™ ICE ذات تقنیة X Factor الكامیرات الحراریة بخاصیة
 X Factor أداء حیوي. تفاصیل رائعة. فھذا یصف قدرة الكامیرات الحراریة بخاصیة

ورة. والمزودة بتقنیة (ICE™) التي تعزز تباین الص
ورة: تستخدم ICE ثالث تقنیات ھي األحدث في معالجة الص

. تعزیز الحواف Edge: االستفادة من تعاقب رقمي (لوغاریتمي) لتوضیح الفروق 
ورة. الممیزة بین األجسام والمناطق الحراریة في الصورة مما یعزز من حدة ووضوح الص
• العتبة الحراریة الحیویة: والتي تعزل المكون األكثر أھمیة في الصورة وتقوم 

د. بمعالجتھ بشكل مكثف لتدعم التباین في المشھ
• التدرج التكیفي للصورة: حیث تقوم بتحلیل الصورة إلى ثالث ترددات مكانیة والتي 

تعالج مكونات المشھد إلى تردد عالي، ومتوسط، ومنخفض بشكل مستقل لتعطینا أداء مرئي أفضل.
: X Factor    فوائد إضافیة مھمة في أداء الكامیرات الحراریة ذات خاصیة

• شاشة عرض حدیثة كلیاً ذات أداء عالي
. • تحدیث الصورة السریع جداً حیث تلتقط 60 صورة في الثانیة

• بوابة العدسة أسرع اآلن بحیث تقلل من وقت "جمود" الصورة.

أھمیة رؤیة تفاصیل ضروریة في الحرائق. تحترق مواد البناء الحدیثة بسرعة وبشكل ال یمكن التنبؤ بھ، 
وتساعدنا الكامیرات الحراریة على فھم قوة الحریق وطریقة انتشاره بحیث یمكن لرجال اإلطفاء اتخاذ 

قراراتھم في التغلب على النار.



Ergonomics • Simplic

ity

Durability

SRH ًخاصیة تلوین األجسام الحارة جدا
مع خاصیة SRH تقوم الكامیرة الحراریة بتلوین األجسام التي 

تصل حراراتھا إلى 260 درجة مئویة باللون األصفر وكلما زادت 
حرارة الجسم تقوم الكامیرة الحراریة بالتنقل من األصفر إلى 

البرتقالي حتى اللون األحمر عند الدرجة 538.ً

ETTً تقنیة المسح الحراري
عندما یتم تفعیل ETT، تقوم الكامیرة بإضافة لون أزرق لألجسام 

ذات الحرارة األعلى في المشھد حتى تعزل المناطق ذات الخطر 
المحتمل.

توفر لك شركة Bullard جمیع الخصائص التي تتوقعھا في كامیرة الحریق. وما یمیزنا حقاً أننا نقوم بتصمیم ھذه الخصائص بشكل فعال یتالئم مع 
مھمة إطفاء الحریق. فاأللوان في خاصیة تلوین األجسام الحارة جداً SRH سھلة الفھم والتوقع وتظھر بنفس الطریقة كل مرة بحیث یتمكن رجال 

اإلطفاء من استیعاب تغیرات الظروف الحراریة وبؤرة الحریق بشكل أفضل. وتختفي األلوان بمجرد زوال الخطر الحراري.

تقوم تقنیة المسح الحراري ETT (اختراع مسجل لشركة بوالرد) بتحدید المصادر الحراریة في المشھد بشكل دقیق. وھي مفیدة في عملیات كثیرة 
مثل تقدیر حجم الخطر قبل البدء باإلطفاء أو البحث عن األماكن التي تختزن الحرارة بعد إطفاء الحریق لمنع انتشاره مرة أخرى أو التعامل مع المواد 

الكیمیائیة الخطرة. فإن ETT توفر الوقت والجھد بتحدید مناطق الخطر بشكل سریع لمنع انتشار الحریق او إعادة االحتراق بعد اإلطفاء.

كامیرات Eclipse LDX الحراریة بعد اختبار التجمید

أثبتت كفاءتھا Bullard Tough في جمیع الظروف
كانت كامیراتنا الحراریة تحتمل اختباراً صعباً تلو االختبار للتحقق من صالبتھا لتالئم عمل رجال اإلطفاء قبل ان 

یتم االتفاق عل مواصفة معیاریة للكامیرات الحراریة بشكل عام. حیث تم اخضاع كامیراتنا الختبار اسقاطھا على 
سطح اسمنتي بشكل متكرر وألكثر الظروف الحراریة قساوًة حیث خدمت ساعات ال یمكن حصرھا في حرائق 

!Bullard Tough حقیقیة. وال یمكن أن نطلق كامیرة حراریة في السوق قبل ان نخضعھا لمواصفتنا

انطالقتنا من الخصائص التي یمكن توظیفھا في خدمة رجل اإلطفاء 
نعتبر الكامیرات الحراریة أدوات ولیست أجھزة. فتصامیمھا مالئمة لمھام رجال اإلطفاء الصعبة 

لتساعدھم في القیام بأعمالھم بسرعة وفعالیة وسھولة. فأزرارھا الواضحة ومزیاھا الفطریة تسھل 
المھة. تعتقد شركة Bullard أن مھمة الكامیرات الحراریة ھي تسھیل المھمة ولیس تعقیدھا.

نقدم لكم المواصفات المطلوبة بشكل صحیح



X Factor سلسلة الكامیرات الحراریة بخاصیة

إن كامیرة Eclipse LDX الحراریة تتمیز بتصمیم ذكي صغیر الحجم وھي مزودة بأحدث تقنیة في 
محركات األشعة تحت الحمراء وتقنیات معالجة الصورة من ICE وھي متوفرة بسعر یتناسب مع أي 

میزانیة. فھي مناسبة لجمیع محطات اإلطفاء بوزٍن مثالي ال یتجاوز 0.862 كغ. 

320x240 240 أوx180 دقة التصویر إما •
. • مزودة بتقنیة ICE لمعالجة الصورة للحصول على وضوح أعلى

ورة. • شاشة عرض LCD جدیدة ذات إضاءة أعلى تساعد على تباین ألوان الص
ء. • تطویر زر التشغیل لجعل تشغیل وإیقاف الكامیرة أسھل مع لبس قفاز رجل اإلطفا

رارة. • مقیاس حرارة حسب اختیارك إما رقمي وإما مؤشر خط ضوئي یقیس نسبة الح
. SRH وتلوین األجسام الحارة جدا ETT خصائص یمكن إضافتھا حسب اختیارك مثل  المسح الحراري •

و. • خاصیة التسجل االختیاریة أیضاً SceneCatcher DVR التي یمكنھا تسجل 5 ساعات فیدی

T3X ھي الكامیرة الحراریة المحمولة التقلیدیة والمفضلة 
لدى معظم رجال اإلطفاء وھي اآلن مزودة بمحرك أشعة تحت 

حمراء حسب أفضل تقنیة لتقدم أداء عالي الكفاءة. وزنھا 
الیوم 1.134 كغ فقط فھي أخف وزناً وأصغر من معظم 

الكامیرات الحراریة لدى المنافسین.

320x240 240 أوx180 دقة التصویر إما •
. • مزودة بتقنیة ICE لمعالجة الصورة للحصول على وضوح أعلى

ورة. • شاشة عرض LCD جدیدة ذات إضاءة أعلى تساعد على تباین ألوان الص
. • خاصیة تلوین األجسام الحارة جداً SRH لتنبیھ رجال اإلطفاء للمناطق ذات الحرارة العالیة

رارة. • مقیاس حرارة حسب اختیارك إما رقمي وإما مؤشر خط ضوئي یقیس نسبة الح
. • خاصیة المسح الحراري ETT یمكن إضافتھا حسب اختیارك لتساعد رجال اإلطفاء على عزل المصادر الحراریة

تجمع كامیرة T4X بین الخصائص المتقدمة مع أكبر شاشة عرض في 
السوق ومحرك أشعة تحت حمراء حسب أفضل تقنیة لتقدم أداء عالي 
الكفاءة. تتوفر جمیع ھذه المواصفات في T4X بشكل معیاري لتعطي 

طورة. رجال اإلطفاء كل ما یحتاجونھ من كامیرة حراریة مت

320x240 دقة التصویر الفائقة •
. • مزودة بتقنیة ICE لمعالجة الصورة للحصول على وضوح أعلى

• شاشة عرض LCD جدیدة وعریضة بحجم 4.3" ذات إضاءة أعلى تساعد 
ورة. على تباین ألوان الص

• خاصیة المسح الحراري ETT لتساعد رجال اإلطفاء على عزل المصادر 
. الحراریة

• خاصیة تلوین األجسام الحارة جداً SRH لتنبیھ رجال اإلطفاء للمناطق ذات 
. الحرارة العالیة

• مقیاس حرارة حسب اختیارك إما رقمي وإما مؤشر خط ضوئي یقیس نسبة 
رارة. الح

ضمان لمدة 5 سنوات

ضمان لمدة 5 سنوات

ضمان لمدة 5 سنوات

یمكنك ترقیة كامیرة الحریق لدیك إلى كامیرة حریق X Factor بسعر خاص.

 تفضل بترقیة كامیرة الحریق لدیك إلى سلسلة X Factor الجدیدة من Bullard. حیث ستحصل على صورة بأفضل جودة مع تقنیة X Factor. لماذا ال تقوم 
 www.bullard.com/xfactor/upgrade  بالترقیة الیوم؟ لمزید من التفاصیل، تفضل بزیارة موقعنا



TacSight® SE35

160x120 دقة التصویر •
• خاصیة تلوین األجسام الحارة جداً SRH التي تبرز المشھد الحراري بأطیاف المعة من األصفر 

ر. والبرتقالي واألحم
رارة. • مقیاس حرارة رقمي مع مؤشر خط ضوئي یقیس نسبة الح

إرثنا من كامیرات الحریق

الكامیرات الحراریة لرجال القانون والمھام التكتیكیة

 یمكن ألي كامیرة حراریة في السوق أن تستشعر الحرارة واألخطار الممكنة إال أن كامیرة EDGE تجعلھا 
سھلة. فھي مزودة بآخر تقنیة لألشعة تحت الحمراء ومزایا مفیدة تتناسب مع حدس المستخدم حیث یمكنھا أن 

تزودك بالتفاصیل دون أیة تعقیدات. تصمیم مریح للمستخدم وذكي مع شاشة عرض واضحة عن بعد ذراع، 
وذلك لجعل عملك اسھل.

EDGE

تقدم كامیرة TacSight® SE35 صورة بأفضل جودة في 
ھذا المجال. فھي قادرة على استشعار الفروقات الصغیرة جداً في 

درجات الحرارة بحیث یمكن للضباط التمییز بین األشخاص 
والبیئة المحیطة بھم. ویمكنك أن تجد فیھا أفضل مجال رؤیة مع 

مزایا متقدمة مثل التكبیر الرقمي 4X، وعكس االستقطاب 
اللوني (جعل األبیض أسود واألسود أبیض لمساعدة المستخدم 

كشف تفاصیل صغیرة في مشھد معقد)، وعدسة یدویة لتوضیح 
.TacSight® SE35 الصورة كل ذلك مع الكامیرة الحراریة

وات برنامج ضمان للكامیرة الحراریة لمدة خمس سن
جمیع الكامیرات الحراریة من سلسلة X Factor مضمونة لمدة خمس سنوات بشكل معیاري بما في ذلك 
قطع الغیار وأجور التصلیح. ویمكن للمشتري أن یحصل على ضمان CareFree® لراحة بال تامة حیث 

یغطي الكامیرة خمس سنوات حتى البطاریات. لمزید من التفاصیل تفضلوا بزیارة موقعنا: 
 www.bullard.com/CareFree

ECO: كامیرة الحریق الشخصیة
تزن كامیرة ECO تقریباً 0.68 كغ مع حجم صغیر جداً وسعر یتناسب مع احتیاجات میزانیة محطات اإلطفاء 

في كل مكان. فھي صغیرة جداً بحیث یمكن تشغیلھا بیٍد واحدة، وھي الكامیرة الحراریة الشخصیة األولى في 
. عالم الحریق. یمكنك ترقیة خصائصھا وتوظیفھا كأداة تحلیل ألكثر التطبیقات صعوبة



8194 (0615)

©2015 Bullard. All rights reserved. 
CareFree, Eclipse and Electronic Thermal Throttle are 

registered trademarks of Bullard.
Image Contrast Enhancement (ICE™) is a trademark 

of DRS Technologies.

Americas:
Bullard
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY  41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616 
Fax: +1-859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 
Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 
Fax: +65-6745-5176

www.bullard.com

T3/T4 Series 
Powerhouse

Eclipse Series 
Powerhouse

:SceneCatcher مقبض التسجیل الملحق
یستطیع تسجیل خمس ساعات من الفیدیو بتركیبھ 

على كامیرة حراریة من Bullard. ویمكنكم تنزیل 
الصور الرقمیة ومقاطع الفیدیو بسھولة باستخدام 

 SceneCatcher ویمكن لمحلق .USB وصلة
أن یعمل بالتزامن والتوافق مع نظام البث واالستقبال 

ل. من شركة Bullard دون أیة مشاك

نظام البث:
تقدم لكم شركة Bullard جھاز بث عالي االستطاعة 
یعمل مع سلسلة الكامیرات الحراریة T3 وT4 لتوفیر 
رؤیة عن بعد لكامیرتین حراریتین (أداء قیاسي ضمن 

مسافة تصل حتى 182 متر داخل مباني تجاریة 
وسكنیة). 

: PowerHouse شاحن سیارة اإلطفاء
یقوم الشاحن  PowerHouse المثبت على سیارة اإلطفاء بتخزین الكامیرة الحراریة بإحكام 

ت. وشحن البطاریة المركبة علیھا مع شحن بطاریة إضافیة. ویمكن تثبیتھ بعدة اتجاھا

الملحقات

: TacPort المخرج المحلق
یمكن تحویل الكامیرات T3 و T4 من أجھزة محمولة 

بالید ومتنقلة إلى وحدات مراقبة ثابتة تعمل لمدة زمنیة 
أطول باستخدام ملحق TacPort، فھو یعطي وظیفة 

مخرج فیدیو ومأخذ طاقة مساعد من وحدة تغذیة 
ل أطول. خارجیة لساعات عم

: MobileLink ملحق استقبال الصورة
 ،Bullard ھو ابداع حصري من شركة

حیث یقوم MobileLink المحمول بتوفیر 
االتصال المرئي مع ضباط السالمة وقادة 

الطوارئ ومساعدتھم على اإلشراف عن بعد 
. وھم بحالة الحركة

: GlareShield الواقي الضوئي
یقوم الواقي الضوئي 

GlareShield بحجب ضوء 
الشمس عن شاشة العرض أثناء 
العمل في النھار حیث یمكن حمل 

الكامیرة الحراریة على مسافة ذراع 
دم. أو أقرب لوجھ المستخ

رى: ملحقات أخ
Retractable Straps أشرطة میكانیكیة

T3/T4 حقیبة صلبة لسلسلة كامیرات
T3/T4 لسلسلة كامیرات AA علبة بطاریة

Eclipse LDX غیر متوفرة مع كامیرة*

شاحن، جھاز تحلیل حالة البطاریة
حافظ على بطاریات الكامیرة الحراریة بحالة جیدة ألداء أفضل

یمكنكم االستفادة من PowerUp في عملیة الفحص والصیانة االعتیادیة الستعادة البطاریات الغیر فعالة للوضع 
الطبیعي أو استبعادھا من المخزن قبل أن تؤثر على سیر العملیات. إن PowerUp متعدد الوظائف وھو یبقي 

بطاریات الكامیرات الحراریة بأفضل حالة.




