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Тепловізор SATIR D300 

 

Завод виробник SATIR (Ірландія) почав випускати перші моделі 
тепловізорів на замовлення французької армії для оснащення танків і 
вертольотів. Потім почалося виробництво тепловізорів цивільного 
призначення, що поставляються в європейські країни. 
У новому тисячолітті компанія SATIR поставила перед собою грандіозні 
плани з просування на ринку інфрачервоної техніки, для чого був 
розроблений абсолютно новий ергономічний модельний ряд 
тепловізорів з відмінними характеристиками і більш доступними цінами. 
Всі моделі створені на основі неохолоджуваних інфрачервоних 
детекторів ULIS. 

Технічні параметри 

Тепловізор ручний 
Просторове розрізнення 1,3 мрад 
Розрізнення інфрачервоного детектора 384×288 пікселів ULIS (Франція) 

Частота кадрів 50/60Гц, швидка реакція на переміщення 
(відсутність затримок зображення при русі) 

Поле зору 24,0°×18,0° 
Температурна чутливість ≤ 0,05°С при 30°С 
Фокусировка автоматична / ручна 

Методи аналізу 
Побудова ізотерм профільний аналіз. 

Аналіз методом площ. 
Накладення теплової зображення на видиме. 

Діапазон температур вимірювання 
-20° ... + 600°; 

- 20° ... + 1000°; 
-20° ... + 1500° 

Камера видимого діапазону 5 Мп 

ЖК-дисплей 3,5 дюйма, кольоровий, сенсорний, компенсація 
відображення на рівень освітлення 

Тип зображення ІК / видиме / ІК + видиме 
Формат файла JPG, MPEG 
Відеовихід CCIR / PAL або RS170 EIA / NTSC 
Лазерний покажчик Клас 2, червоний 

Акумулятор Іонно-літієвий, 
Час роботи: 5 годин безперервної роботи. 

Мова програмного забезпечення Російська, англійська та інш. 
Ступінь захисту IP54 
Ударне навантаження / вібрація 25g / 2g 
Падіння з висоти витримує 
Робоча температура -20 … +50°С 
Вбудована пам'ять/карта пам'яті micro-SD 18 Гб / 32Гб 
Запис ІК / видиме / ІК + видиме так 
Bluetooth так 
Wi-Fi так 
Порт USB так 
Вага (з акумулятором), габарити 660 г, 262×97×119 мм 



Комплект поставки 

кейс, мережевий адаптер, акумулятор, зарядний 
пристрій, USB-кабель, відео кабель, диск з 

програмним забезпеченням, карта пам'яті micro-SD, 
керівництво з експлуатації. 

Додатково об'єктиви по бажанню 
Замовника 

24° - стандартний (входить до комплекту поставки), 
7° 4-x кратний, 12°2-x кратний, 48°- ширококутний 
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