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Zaprojektowana do profesjonalnego użytku, FLIR 
Vue Pro to więcej niż tylko kamera termowizyjna. 
Jest to termowizyjne narzędzie  
z możliwością rejestrowania danych, dzięki 
któremu poprawisz skuteczność swoich operacji  
i działań wykonywanych za pomocą drona.
Do wszystkich funkcji rewelacyjnej i niedrogiej 
kamery FLIR Vue dodano możliwość 
zapisywania nagrań i obrazów. Po podłączeniu 
do kompatybilnego systemu kontroli lotu 
automatycznie pobiera ona dane o geolokalizacji 
i parametrach do każdego obrazu ułatwiając 
późniejszą analizę.

Obrazowanie termowizyjne i nagrywanie
• Korzystne cenowo rozwiązanie termowizyjne
• Prosty interfejs zasilania i wyjścia wideo przez 

10-pinowe USB
• Obraz zoptymalizowany do dronów

Zapis danych na kartę microSD
• Nagrywanie sekwencji termowizyjnych  

w formacie MOV
• Dane dotyczące lotu zapisywane do każdego 

zdjęcia
• Integracja z MAVLink

Elastyczne sterowanie i konfiguracja kamery
• Sterowanie dwiema opcjami przez wejścia 

PWM: zmiana palety, wstrzymywanie  
i wznawianie nagrywania, wykonanie zdjęcia, 
zoom

• Sterowanie nagraniami i konfiguracja kamery 
przez aplikację mobilną

• Zdalne aktualizacje zapewniające najnowsze 
funkcje

FLIRVue Pro
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Ogólne

Przetwornik Niechłodzony mikrobolometr VOx

Rozdzielczość 640 × 512 336 × 256

Konfiguracje obiektywów* 9 mm f/1.25: 69° × 56°
13 mm f/1.25: 45° × 37°
19 mm f/1.25: 32° × 26°

6,8 mm f/1.4: 44° × 35°
9 mm f/1.25: 35° × 27°

13 mm f/1.25: 25° × 19°

Zakres widmowy 7,5 - 13,5 μm

Wielkość piksela 25 μm

Czułość (NETD) 60 mK

Częstotliwość odświeżania** 9/30 Hz

Rozdzielczość przetwornika dziennego -

Obszar widoku przetwornika dziennego -

Parametry fizyczne

Wymiary 63 × 44 × 44 mm

Waga* 95 g

Mocowanie 2 × M2x0,4 po bokach i od dołu
1 × otwór gwintowany 1/4-20 

kompatybilne z uchwytem GoPro

Przetwarzanie obrazu i sterowanie

Optymalizacja obrazów dla dronów Tak

Odwracanie obrazu Tak – przez aplikację mobilną

Palety kolorów Tak – przez aplikację mobilną i PWM

Zoom Tak – przez aplikację mobilną i PWM

Funkcje radiometryczne -

Sekwencje radiometryczne -

Mieszanie obrazów -

Picture-in-picture -

Interfejs

Zasilanie 4,8 - 6 V

Pobór mocy 2,1 W

Wyjście wideo Analogowe NTSC/PAL
HDMI przez dodatkowy moduł

Nagrywanie na kartę pamięci Tak

Przechwytywanie danych z GPS Tak

Zdalna konfiguracja przez Bluetooth Tak

Dodatkowe MAVLink

Środowisko

Temperaturowy zakres pracy -20°C ... +50°C

Temperaturowy zakres przechowywania -55°C ... +95°C

Wysokość operacyjna 12 000 m

Specyfikacja

* Zależnie od wybranego modelu. Dostępne są różne konfiguracje przetworników.
** Zależnie od warunków importu do Polski.

Opcjonalny moduł czyni integrację 
kamery jeszcze prostszą. Rozszerza 
on zakres zasilania (5 - 26 V) i jest 
wyposażony w ochronę przed 
odwrotną polaryzacją. Poza 
tym oferuje dodatkowe wyjście 
wideo przez microHDMI do 
strumieniowania obrazu. Wszystko to 
w dodatkowym elemencie o grubości 
11 mm i wadze 15 g. 


