
Mitä tapahtui, kun neljän tunnetun lämpökameramerkin 
kädessä pidettävät lippulaivamallit pantiin tiukkaan syyniin? 

Perusasioihin keskittyneestä kisasta tuli tiukka, mutta 
erojakin syntyi. Kaikki merkit osoittautuivat käyttökelpoisiksi 

sammutustehtävissä käytettäväksi. 

Sammutustehtäviin soveltuvat  
lämpökamerat

TESTI SUORITETTIIN  
Länsi-Suomen pelastusharjoi-
tusalueella 3.-5.2.2020. Pää-
testaajina toimi kaksi paloesi-

miestä, joilla on pitkä kokemus 
operatiivisesta toiminnasta ja 
pelastushenkilöstön koulutuk-
sesta. 

Testiryhmään kuului lisäksi yksi 
palomies ja kaksi pitkän koke-
muksen omaavaa sopimuspalo-
kuntalaista.

palokuntalainen testaa SUUR I  L Ä M P Ö K A M E R A T E S T
I

29

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 2020
– TULEVAISUUDEN TEKIJÖILLE

   H E LS I N K I 25 .–27.3
.

PA
LO

PÄÄLLYSTÖPÄIVÄT

20 20

SPPL .F I /PPP2020



3130  l  PALOKUNTALAINEN  l  NUMERO 95

Kova nelikko 
vertailussa:

T
ÄSSÄ TESTISSÄ 
paneuduttiin 
lämpökameroiden 
ominaisuuksiin ja 
niiden arviointiin 
sammutusteh-
tävissä. Han-
kintapäätöksiä 

tehtäessä tulee huomioida, että 
kameroiden käyttökelpoisuutta 
etsintä- ja pelastustehtävissä sekä 
erilaisissa kiirettömissä avunanto-

tehtävissä ei tässä testissä tutkittu. 
Samoin kuvantallennus ja tiedonsiir-
to jätettiin testin ulkopuolelle.

Lämpökameroita on Markkinoilla 
pilvin pimein aina muutaman sadan 
euron hintaisista kymppitonnien 
laitteisiin. Palokuntakäyttöön sovel-
tuvien laitteiden yleisimmät arvon-
lisäverottomat hinnat vaihtelevat 
varustetasosta ja ominaisuuksista 
riippuen karkeasti 5 000 ja 10 000 
euron välillä. 

Testi jaettiin  
kolmeen osaan
 1. KÄYTETTÄVYYS  
eli miten laite kulkee 
sammuttajan mukana ja 
millaista sitä on käyttää.

2. NÄYTTÖ eli millainen 
kuva sammuttajalla on 
käytettävissä.

3. TOIMIVUUS käytännös-
sä testattiin sammuttajan 
eteen todennäköisesti 
tulevissa tilanteissa. 
Lisäksi mitattiin käynnisty-
misaikoja ja akkujen kestoa.

Testin 
suunnittelussa 
ja laitteiden 
arvioinnissa 
käytettiin 
soveltuvin osin 
hyväksi seuraavien 
julkaisujen sisältöä:

• NIST  
(National Institute of Stan-
dards and Technology) 
Technical Note 1499: Per-
formance Metrics for Fire 
Fighting Thermal Imaging 
Cameras 
       – Small- and  
       Full-Scale  
       Experiments 

• NFPA (National Fire Pro-
tection Agency) 1801: Stan-
dard on Thermal Imagers 
for the Fire Service

Lämpökamera 
pähkinänkuoressa

Thermal Image Camera 
= TIC
LÄMPÖKAMERAN PERUSPE-
RIAATE on yksinkertaistettuna 
infrapunasäteilyn muuttaminen 
näkyväksi. Kamerassa on viisi 
pääkomponenttia: Optiikka, 
ilmaisin, vahvistin, signaalipro-
sessori ja näyttö.

KAMERA EROTTAA lämpösä-
teilyn. Jos kahdella kohteella 
on sama lämpötila, ne näkyvät 
näytössä samanvärisinä. Useissa 
kameroissa ”normaalit” lämpö-
tilat ilmaistaan harmaasävyinä 
ja korkeammat lämpötilat eri 
väreinä.

SAMMUTUSTEHTÄVIIN SOVEL-
TUVISSA lämpökameroissa on 
iskuja, lämpöä ja vettä kestävä 
kotelointi. Palokunnissa käytet-
tävät lämpökamerat jaetaan kä-
dessä pidettäviin ja kasvo-osaan 
integroituihin kameroihin.

IP-LUOKITUSJÄRJESTELMÄ 
on Euroopassa käytössä oleva 
järjestelmä sähkölaitteiden ja lai-
tekoteloiden tiiviyden määrittä-
miseksi. Luokitus kertoo laitteen 
suojauksen ulkoisia uhkia, kuten 
pölyä ja vettä vastaan. Kamerat 
kuuluvat luokkaan IP67, joka 
tarkoittaa täydellistä suojausta 
= pölytiivis ja kestää hetkellisen 
upotuksen veteen. Kamerat kes-
tävät myös 2 metrin pudotuksen 
betonille.

NFPA1801 ON amerikkalainen 
lämpökamerastandardi.

Leader

Bullard
3M  Scott

Flir &

Teksti Testiryhmä ja Pekka Koivunen
Kuvat Tomi Vastamäki, Pekka Koivunen ja Lauri Turtola

palokuntalainen testaa SUUR I  L Ä M P Ö K A M E R A T E S T
I

palokuntalainen testaa

 

SU U R I L Ä M P Ö K A M E R AT
E S

TI
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palokuntalainen testaa

 

SU U R I L Ä M P Ö K A M E R AT
E S

TI

Merkki 3M Scott Bullard Flir Leader
Valmistaja 3M Scott Fire & Safety Bullard Flir Systems Groupe Leader

Maahantuoja Teknosafe Oy Oy Veljekset Kulmala Ab Esteri Group Turvata Oy Ab

Malli X380 QXT K55 TIC 3.3 VL

Paino 0,980 kg 1,090 kg 1,100 kg 0,870 kg

Mitat 130 x 115 x 225 mm 137 x 117 x 208 mm 120 x 125 x 280 mm 165 x 140 x 85 mm

Ilmaisimen resoluutio 384 x 288 (110592 px) 320 x 240 (76800 px)) 320 x 240 (76800 px) 384 x 288 (110592 px)

Näytön koko 3,5” 3,5” 4” 3,5”

Näytön resoluutio 384 x 288 240  x 180 tai 320 x 240 320 x 240 320 x 240 

Näytön sisältämä informaatio Lämpötila (esitetty numeroina  
sekä palkissa) akun varaustila  
(palkki) Kuuman tai kylmän  
pisteen osoitin (ristikko)

Lämpötila numeerinen / graafinen,  
SRH (Super Red Hot) väritys, akun tila,  
kuumin piste, tallennus, moodit

Keskip. lämpötila, lämpöasteikko,  
akun varaustila, varoitukset,  
aloituskuva vaihdettavissa

Matalan herkkyyden toiminto, kuvan pysäy-
tys, laser-osoitin, zoom, videotallennus, wlan, 
näytön moodi, akkumittari, lämpötilalukema, 
lämpötilapalkki, värisävyn referenssipalkki. 
Infomaatio näytöllä vain kun ko. ominaisuus 
aktiivinen. 

Näytön kieli Näytöllä ei tekstiä, ainoastaan numeroita numeerinen / graafinen valittavissa NFPA 1801 mukaiset symbolit, näytön moodi 
ilmoitetaan englanninkielisin termein.

Kuvanparannustekniikka ISG INFRASYS X Factor FSX LPS

Tarkennus / focus 1 m - ääretön 1 m - ääretön kiinteä 0,35 m - ääretön

FOV 50˚ (vasen/oikea), 15˚ (ylös), 35˚ (alas) 31° V x 40° H 51° × 38° H: 51° / V: 40°

Zoom 2x / 4x 2 x / 4 x 2 x 2x / 4x

Säilytyslämpötila-alue -25°C … +55°C ei annettu –40 ... +85° C  -30 … +50 °C

Käyttölämpötila-alue-alue -35˚C ... +450˚C  - 20 ... + 250°C –20 ... +85° C/+260°C 5 minuutin ajan -35 ... +75°C / 150°C  15 min / 260°C  5 min

Mittausalue -40˚C ... +1000˚C dynaaminen alue: - 20 … +538°C –20 ... +150° C; 0 ... +650° C  -40 … +1150°C

Pienin lämpötilaero (erotteluherk-
kyys) NETD

+/- 5˚C  <100˚C, +/- 10 %  >100˚C  < 30mK ±4°C tai ±4 % ympäristön lämpötilalle  
10°C - 35° C

<50mK (<0.05°C)

Korostusväri keltainen, oranssi, punainen  
(normaalitilassa mustavalkoinen)

SRH (Super Red Hot)  
(Kelta-punasävyt )

punainen keltainen - oranssi - punainen ja niiden eri 
sävyt (FIRE-moodissa).

Kuvan päivitysnopeus 50 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Moodit / toimintatilat Kylmän- ja kuuman pisteen hakutoiminto näyttö SRH tai Blue Spot molemmissa  
Zoom, na 

5 erilaista FIRE/SEARCH/COLD/INVERSE/MULTICOL-
OUR

Ennakkoasetukset ei SRH alkaa 260°C  
(värjäys keltaisen ja punaisen sävyt )

tietokoneen kautta ei

Kuvan tallennusmahdollisuus  
still-kuva, video

kyllä video still/video 1000 kuvaa / 8 h videota

Laserosoitin kyllä lisävarusteena kahvaan ei kyllä

Etäisyyden mittaus ei ei ei ei 

Koteloinnin suojaustaso  
(lämpö, isku, vesi)

IP67, 20 minuuttia/120°C,  
8 minuuttia/260°C,  pudotus 2 m 

IP67, pudotus 2 m IP 67, pudotus 2 m IP67, pudotus: 2 m betonille.  
NFPA:n mukaiset kestot.

Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion LiFePO4

Toiminta-aika 3.5 tuntia 8 h 4 h yhdellä akulla 8h ilman DVR ominaisuutta, 5h DVR päällä

Käynnistymisaika off-tilasta 11 s 4 s <17 sekuntia, lepotilasta <4 sekuntia 4 s

Virransäästö Ei Ei Kyllä Ei

Vakiovarusteet Lämpökamera,  
2 kpl akkuja, latauslaite

Lämpökamera, USB lataus, tiedonsiirtojohto, 
langaton latausteline, kela

Kova kuljetuslaukku, lämpökamera, FLIR 
Tools -ohjelmisto, virtalähde, sis. eri 
pistokesovittimet, 2 akkua, akkulaturi, 
USB-kaapeli, kelautuva vaijeri, kiinnityshihna, 
dokumentaatio

Lämpökamera, akku 2 kpl,
 laturi, säilytyslaukku.

Huolto Englannissa Saksassa / Käyttäjä: pesu/puhdistus  
ei tarvitse määräaikaishuoltoa.

Maahantuojan kautta Virossa Käyttäjä: Pesu ja puhdistus.  
Huolto Itävallassa.

Takuu Takuu 2 v, maksullinen pidennys mahdollista Laite ja akku 5 v Kamera 5 v, akku 2 v,  
sensori 10 v

Kamera 5 v, akut 6 v, Ilmaisin 10 v,  
lisälaitteet 1 v

Hinta ilman alv 6.500 € 6.400 € noin 5.500 € 6.000 €

Kevyin

Suurin 
näyttö

Suurin 
 ilmaisi-

men reso-
luutio

Suurin 
 ilmaisi-

men reso-
luutio

Suurin 
näytön 

resoluu-
tio

Laajin 
mittaus-

alue

Virran 
säästö-
ominai-

suus

Laser- 
osoitin

Laser- 
osoitin

Kattavin 
takuu

TAULUKON TIEDOT on saatu laitteiden maahantuojilta/markkinoijilta. Testiryhmä ja Palokuntalainen-lehden toimitus 
on pyrkinyt yhteismitallistamaan tiedot yhteistyössä laitetoimittajien kanssa.Kylmät faktat

palokuntalainen testaa SUUR I  L Ä M P Ö K A M E R A T E S T
I

3M  Scott

Bullard

Flir

Leader
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käytettävyys  I  palokuntalainen testaa

 

SU U R I L Ä M P Ö K A M E R AT
E S

TI

 KÄYTTÖLIITTYMISSÄ ELI siinä, miten 
laitetta käytetään näppäimistöllä ja miltä 
valikot näyttävät, on eroja. 3M Scott:n 
yksinkertaisuus viehättää. Toimintavaih-
toehtoja on vähän. Flirissä käyttöliittymä 
näytön osalta on selkein (kuvassa). Symbolit 
ovat ymmärrettävät ja toimintatilojen vaih-
to käy kätevästi. Leaderissa toimintatilat on 
ilmaistu englannikielisin sanoin ja tiloja on helppo 
vaihtaa. Bullardissa herkkyyden muutos vaatii keinu-
vipukytkimen naputtelua.

 KAMERAN KULJETTAMINEN ripustet-
tuna sammutusasuun toimi hyvin kaikilla 
testilaitteilla. Bullardin ja Leaderin kah-
vat kuitenkin hieman häiritsivät liikku-
mista.Mikäli näistä otetaan kahvat irti, 
kaikki kamerat ovat tässä tasavahvoja.

 KAHVALLISTEN BULLARDIN JA LEADERIN hallinta yhdellä kädellä sammutusvarusteissa on vaikeaa, 
koska hallintapainikkeet ovat laitteen päällä. Molemmista laitteista kahva on mahdollista irrottaa, jolloin ote 
muuttuu vaakasuoraksi kämmenotteeksi. Näppäimistöä voi hallita tällöin otekäden sormilla, jos niiden pituus 
riittää. Helppoa se ei kuitenkaan ole varsinkaan sammutuskäsineet kädessä.

 TESTATTUJEN KAMEROIDEN ergonomia vaihteli suuresti. Flir ja 3M Scott ovat yhdellä kädellä käytettäviä. 
Näissä hallintalaitteet (kolme painiketta) ovat kameran näytön alapuolella ja yksi objektiivipuolella (liipasin). 
Kameraa pidetään pystysuorassa puritusotteessa ja kolmea painiketta hallitaan peukalolla ja liipasinta etu-
sormella. 3M Scott:ssä miinuspuolena on paksu runko.

palokuntalainen testaa  I  käytettävyys SUUR I  L Ä M P Ö K A M E R A T E S T
I

Kuvaa kahvalla  
ja/tai ilman
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Ilmaisin ja näyttö 
ratkaisevassa roolissa

palokuntalainen testaa  I  Näyttö SUUR I  L Ä M P Ö K A M E R A T E S T
I

 LÄMPÖKAMERAN PÄÄOSAT ovat optiikka, ilmaisin, prosessori ja näyttö.
Kameran ominaisuuksia arvioitaessa on ilmaisimen ja näytön resoluutioilla (pikseleiden määrä) 
tärkeä asema. Palokuntakäyttöön suunnitelluissa kameroissa ilmaisimen resoluutio on yleensä 
320 x 240. Kahdessa testikamerassa oli jo suurempi, 384 x 288 resoluutio.
Näytön resoluutio on yleensä 320 x 240 tai 384 x 288. 

 VALMISTAJIEN ANTAMIEN tietojen 
mukaan paras ilmaisimen resoluutio oli 
3M Scott:ssä ja Leaderissa ja paras näy-
tön resoluutio 3M Scott:ssä.

 FLIRIN NÄYTTÖ oli testaajien mukaan 
selkein eri valaistusolosuhteissa. Päi-
vänvalossa Flir oli ylivoimainen, ja sen 
erottelukykyä pidettiin myös parhaana. 
Näytön koolla on testaajien mielestä 
suuri merkitys. 

37
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 AKUN VAIHTOA testattiin erityisesti 
tilanteen aikana ja sammutuskäsineet kä-
dessä. Flirin ja 3M Scott:n (kuvassa) akut 
ovat nopeasti vaihdettavia. 

Leaderin akun vaihto vaatii työkalun tai 
kolikon. Toisaalta taas Leaderin käyttöaika 
on valmistajan mukaan ylivoimaisesti pisin 
eli ladattu ja hyväkuntoinen akku riittää 
keskimääräisen rakennuspalon tehtäviin 
hyvin. Bullardissa ei ole irroitettavaa ak-
kua, mutta senkin kiinteän akun kesto on 
huomattavan pitkä.

 KAMEROIDEN PÄÄL-
LEKYTKENTÄAJOISSA ei 
ole suuria eroja käytän-
nön toimintaa ajatellen. 

Nopeimmaksi osoittautui 
Leader. Eniten aikaa vaati 
3M Scott:n käynnistymi-
nen. 

  AKUN KESTOA testattiin huoneenläm-
mössä (+20°C) staattisesti kolme eri kertaa. 
Tuloksia ei voi kuitenkaan suoraan pitää 
laitteita erottavana tekijänä. Syynä tähän 
ovat testilaitteiden eri-ikäiset akut ja 
latauskerrat sekä eri toimintojen aktiivi-
käytössä vaatima virta. Kuitenkin tulos oli 
selvä: Flir ja 3M Scott olivat virtasyöppö-
jä: Niiden akut kestivät alle neljän tunnin 
staattisen päälläolon ennen virran loppu-
mista. Bullardille ja Leaderille kellotettiin 
joka kerralla yli viisi tuntia. Bullard oli 
selvästi ykkönen.

Akkujen suurista eroista kertoo myös 
se, että ulkona (noin 2 h / +0”C) Flir ja 3M 
Scott olivat tasaväkisiä Bullardin ja Leade-
rin kanssa.

Hankintapäätöstä tehtäessä kannattaa 
vertailla valmistajan ilmoittamia lukuja.

Akku

”Käynnistymisajat: Leader 1,  
Flir 5, Bullard 6, 3M Scott 11”

 3M SCOTT:N JA LEA-
DERIN käyttöohjeet ovat 
hyvin kuvitettuja ja infor-
matiivisia. Bullardin suo-
menkielinen ohje sisältää 
vain osan tarpeellisesta 
tiedosta. Englanninkielistä 

ohjetta luettaessa moni 
asia avautui. Flirin maahan-
tuoja lähetti testilaitteen 
mukana monisteen, josta oli 
erinomaisen vaikea saada 
tolkkua; sivut epäjärjestyk-
sessä ja teksti pientä.

Käyttöohjeet

Bullardin 
ja Leaderin 
toiminta-aika 
oli kaikissa 
kokeissa yli 5 
tuntia.
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– eri moodien merkitys sammutustyössä on pieni

 TESTAAJIEN MUKAAN 
lämpökameroiden toimin-
tatilat (moodit) ovat sinän-
sä käyttökelpoisia, mutta 
sammutustehtävissä tulee 
heidän mukaansa har-
voin käytettyä useampaa 
kuin yhtä toimintatilaa. 
Testissä kuitenkin käytiin 
läpi jokaisen kameran 
kaikki toimintatilat eri 
tehtävissä. Moodien erot 
käytännön perustoimintaa 
ajatellen olivat niin pienet, 
että niitä ei tässä erotella.

Jos kameraa käytetään 
muissa kuin sammutusteh-
täviin liittyvissä tilanteissa 
moodeilla on testiryhmän 
mukaan suurempi merki-
tys. 

3M Scott, jossa on 
vähiten toimintatiloja 
(käytännössä yksi), pärjäsi 
hyvin Flirille ja Leaderille, 
joissa toimintatiloja on 
viisi. Kuumimman pisteen 
kursoriosoitus on 3M 
Scott:n ominaisuus, joka 
muilta puuttuu.

   UHRIN HAVAINNOINNISSA Flir ja Bul-
lard olivat melko tasaväkisiä. Flir kuitenkin 
havaitsi tarkemmin esimerkiksi uhrin raajo-
jen asennon. Kuvassa Flir.

  3M SCOTT havaitsi 
parhaiten pienen koh-
teen. Kuvassa Leader.

”Testissä käytiin läpi 
jokaisen kameran kaikki 

toimintatilat eri tehtävissä.”

 3M SCOTT:SSÄ 
ja Leaderissa  
laserosoitinta 
käytetään  
painikkeella.   YHDESSÄ SUHTEESSA 3M Scott on ylivoi-

mainen: Kuumimman pisteen näyttäminen 
kursorilla on hieno ominaisuus esimerkiksi, 
kun jälkiraivauksessa etsitään palopesäkkeitä. 
Myös toimintatila ”kylmimmän pisteen osoit-
taminen” kursorilla on valittavissa. 

 3M SCOTT ja Leader eivät yltäneet Flirin ja 
Bullardin tasolle palokaasujen havainnoinnis-
sa. Flir oli ainut, jolla oli mahdollista erottaa 
kuumien palokaasujen läpi taustalla olleita 
rakenteita. Kuvassa Flirin ja 3M Scottin näytöt. 
Suihkukulman havainnoinnissa Flir ja Bullard 
olivat taas omaa luokkaansa.

Uhrin havainnnointi Laser- 
osoitin Kuuma ja 

kylmä 
piste

Savussa laite punnitaan
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+ Helppokäyttöinen perustyökalu
+ Kolme automaattisesti  
    vaihtuvaa herkkyystilaa
+ Kursorilla kuumin tai kylmin paikka
+ Pienten kohteiden havainnointi
+ Laserosoitin vakiona
+ Iso jojo
+ Hyvin kuvitettu käyttöohje

- Kenttäkokeessa (ulkona) ja sisällä akun kesto
- Paksu kahva
- Pisin päällekytkentäaika
- Kallein

palokuntalainen testaa  I  PLUSSAT JA MIINUKSET SUUR I  L Ä M P Ö K A M E R A T E S T
I

+ Mitä kuumempi, sitä parempi  
    käyttötuntuma kenttäkokeessa
+ Hyvä suihkukulman ja  
    palokaasujen havainnoinnissa
+ Akkujen helppo lataus (kamerassa)
+ Kahvan kiinnittäminen ja irroittaminen  
    helppoa

- Yhden käden käyttö ongelmallista
- Hankala keinuvipukytkin
- Takapainoinen 
- Sisällöltään vajaa käyttöohje

3M  Scott Bullard

41

* Pisteskaala 1–5. Katso tarkemmat 
pisteytysperiaatteet sivulta 44. 

* Pisteskaala 1–5. Katso tarkemmat 
pisteytysperiaatteet sivulta 44. 

2,3
*

3
*
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+ Tasapainoinen ja  
   selkeä kokonaisuus
+ Toimivuus kaikissa käytännön tilanteissa
+ Suurin näyttö
+ Halvin 

- Pienten kohteiden havainnointi
- Virtasyöppö
- Testilaitteen käyttöohje
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3,7
*

2,3
*

* Pisteskaala 1–5. Katso tarkemmat 
pisteytysperiaatteet sivulta 44. 

+ Nopein käynnistymään
+ Selkeä käyttöliittymä 
+ Pienten kohteiden havainnointi
+ Akkujen helppo lataus (kamerassa)
+ Laserosoitin vakiona
+ Hyvin kuvitettu käyttöohje

- Yhden käden käyttö
- Kahvan irroittaminen tarvitsee työkalun
- Akun vaihto vaatii kolikon tai työkalun

* Pisteskaala 1–5. Katso tarkemmat 
pisteytysperiaatteet sivulta 44. 

 PLUSSAT JA MIINUKSET   I  palokuntalainen testaa

Flir Leader
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Paino- 
arvo %

3M Scott Bullard Flir Leader

Käytettävyys 20 3 1 4 2

Näyttö 25 2 3 4 2

Toimivuus  
käytännössä

40 2 4 4 2

Mitatut arvot 10 2 4 2 4

Käyttöohje 5 4 1 1 4

Painottamattomat 
pisteet

13 13 15 14

Painotetut pisteet 2,3 3 3,7 2,3

PISTEYTYS   I  palokuntalainen testaa 
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TESTIRYHMÄ ANTOI 
kullekin laitteelle 
1–5 pistettä kustakin 
arvioidusta ominai-
suudesta (16 arvioitua 
ominaisuutta). Nämä 
pisteet laskettiin yh-
teen arviointiluokittain 
(käytettävyys, näyttö, 
toimivuus käytännös-
sä, käyttöohje). 
Arviointiluokan yhteis-
pistemäärän mukaan 
laite sai pyöristetyn 
arvon 1-5. 
Luokille annettiin 
painoarvo seuraavasti: 
käytettävyys 20 %, 
näyttö 25 %, toimivuus 
käytännössä  
40 %, käyttöohje 5 %. 
Lisäksi mitatut arvot 
(päällekytkentäaika 
ja akkujen kesto) sai 
painoarvon 10 %.

Laitteiden 
ominaisuuksien 
pisteytys  
tapahtui  
seuraavasti:

Yhteenveto

Bullard / Veljekset  
Kulmala Oy
”BULLARD QXT on tarkoitettu yhdel-
lä kädellä käytettäväksi. Kahva on 

Flir / Esteri Group
”FLIRIN MENESTYS testissä 
mm. näytön osalta oli odotettu. 
Maailman suurimpana lämpökame-
ravalmistajana Flir on panostanut 
erityisesti kuvanlaatuun, näyttöön 
ja käytettävyyteen.

Käyttöohjeet oli tulostettu pa-
perille tätä testiä varten. Normaa-
listi ne saa internetistä pdf-tie-
dostoina ja käyttäjä voi tulostaa 

Maahantuojien kommentit
ne halutessaan. Kameran mukana 
toimitetaan vain pikaohjeet.

 Akun kesto ei muodosta ongelmaa, 
koska laite toimitetaan kahdella akulla 
ja vara-akun ollessa käytössä, toi-
nen akku latautuu kahdessa tunnissa 
täyteen. Kahdella akulla saadaan siis 
periaatteessa rajoittamaton toimin-
ta-aika, koska yksi akku kestää noin 
neljä tuntia.

 Flirin testimenestys osoittaa, 
että pelastuslaitosten ja sopimuspa-
lokuntien kannattaa jatkossa harkita 
vanhan, tutun lämpökameran uusimis-
ta ja ottaa rohkeasti yhteyttä Esteri 
Groupiin ja pyytää Flir-lämpökamerois-
ta lisätietoja tai esittely. Flirin laajasta 
valikoimasta löytyy sopiva ja kestävä 
kamera kaikkeen palo- ja pelastus-
käyttöön.”

Leader / Turvata Oy
”LEADER VALMISTAA myös paloky-
pärään integroitavia lämpökame-
roita, jotka esitellään myöhemmin 
tänä vuonna. Turvata edustaa 
myös MSA:n suosittuja Evolution 
6000-sarjan lämpökameroita.

Nyt testattavana oli Leaderin, ei 
suinkaan lippulaiva, vaan eniten myyty 
malli. Leaderillä on valikoimassa myös 
4” näytöllä varustetut mallit.

Leaderillä on myös ns. ”Long Ran-
ge” -lämpökamerat, jotka soveltuvat 
erinomaisesti maasto- ja vesistöetsin-
tään.

Lämpökamerat ovat nykyisin pelas-
tuslaitosten monitoimityökaluja, joita 
käytetään paljon myös muissa kuin 
savusukellustehtävissä, joten tämä 
testi on vain yksi osa laajempaa koko-
naisuutta kameroiden ominaisuuksia 
vertailtaessa.

Lämpökameroiden ominaisuudet 
kehittyvä hurjaa vauhtia, joten hankin-
tapäästöstä ennen kannattaa pyytää 
valmistajien viimeisimmät versiot 
näytille.

Turvata Oy Ab:n edustajat tulevat 
mielellään luoksenne kertomaan lisää 
edustamistaan lämpökameroista.”

KALUSTO & VARUSTEET

Pisteytys

3M Scott / Teknosafe Oy
”ERITTÄIN KORKEARESOLUUTIOINEN 
X380 lämpökamera takaa käyttäjälle 
erinomaisen ja tarkan kuvanlaadun. 
Lämpötilan mittausalue on huomat-
tavan korkea, aina 1000°C asti. Tämä 
lisää ennen kaikkea pelastajan työ-
turvallisuutta palokohteissa, joissa 
leimahduksen vaara on olemassa. Suuri 
mittausalue takaa oikean tilanneinfor-
maation saamisen myös vaarallisen 
kuumissa olosuhteissa. Näin todella 
kuumien rakenteiden lämpötilaerot 
pystytään havainnoimaan ilman, että 
kuva värjäytyy kokonaan ja erotteluky-
ky häviää.

X380 lämpökamera on täysin 
automaattinen. Käyttäjän ei tarvitse 
tehdä mitään tilasäätöjä, vaan hän voi 
keskittyä vain saamaan tarkkaa infor-
maatiota näytön välityksellä.

X380 kamera on varustettu kuuman 
ja kylmän kohteen etsintätoiminnalla. 
Kuuman kohteen etsinnällä on helppo 
löytää esim. kiinteiden rakenteiden 
sisällä olevat kuumat kohdat ja mah-
dolliset kytevät palot. Kylmän kohteen 
etsintä puolestaan sopii erinomaisesti 
kaasuvuotojen etsintään, säiliöiden 
täyttöpinnan havainnointiin jne. X380 
lämpökamera on siis kätevä työkalu 
monissa muissakin kuin savusukellus-
tehtävissä.

X380 akkua voi ladata sen olles-
sa kiinni kamerassa. Samaan aikaan 
laturissa voidaan ladata vara-akkua. 
Tämä takaa jatkuvan lämpökameran 
käyttöajan. Kameran vaihto onnistuu 
helposti sammutuskäsineet kädessä. 
Kameran paksu kahva on suunniteltu 
takaamaan hyvä tasapainotus, kun 
kameraa pidetään kädessä pidempiä 
aikoja. Laserosoitin on aina vakiona 
kaikissa malleissa.”

lisävaruste sitä kaipaavalle. Ilman 
kahvaa kamera on tasapainoinen ja 
katselukulma parempi. Käyttö ot-
teen ollessa oikea käyttöpainikkeille 
yltää lyhytsormisempikin.

Keinukytkimessä olevat toimin-
not: ETT eli kuumimman pisteen 
näyttö ja sen herkkyys, zoom ja 
nauhoituksen päälle / pois kytkentä, 
jos sitä ei halua virtakytkimestä 
käynnistyväksi ovat toissijaisia toi-
mintoja savusukelluskäytössä, joten 
ne on sijoitettu keinuvipuun. 

Bullard QXT: ä ei ole manuaalista 
herkkyyden säätöä, vaan kamera 
kalibroi itsensä automaattisesti 
lämpötilan mukaan, joten keinuvivun 
käyttöä ei vaadita. Testikamerassa 
oli demokameran ominaisuuksin 
kuuluva vaihtoehtoinen näytön 
resoluutio valinta 240/320 jota QXT 
kamerassa ei normaalisti ole.

Bullardin käynnistymisaika on 
4 sekuntia ei 6 s ja käynnistyminen 
täysin sammutetusta laitteesta.

Bullard QXT: n akun kesto on 8 
h myös matalissa lämpötiloissa 0°C 
ympäristössä. Vasta pakkaset alka-
vat vaikuttaa toiminta-aikaan.

QXT: n vakiovarustukseen kuuluu 
langaton pöytälatauslaite myös 
langaton autolatauslaite saatavana 
lisävarusteena. 

QXT: n ETT-ominaisuus näyttää 
kuumimman pisteen siniseksi värjät-
tynä. ETT: n herkkyyttä voi säätää, 
jotta sitä voisi käyttää esimerkiksi 
vesistöpelastustehtävissä.”




