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Výstraha!

P ed použitím p ístroje si d kladn  p e t te tento návod. Termovizní kamera bude plnit sv j ú el 
a správn  fungovat pouze tehdy, když bude používána a udržována podle pokyn  výrobce. Jinak 
nemusí plnit sv j ú el a fungovat správn  a osoby, jejichž bezpe nost je na kame e závislá, by 
mohly utrp t vážné zran ní nebo smrt.

© MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY 2013 - Všechna práva vyhrazena.

Tento návod je k dispozici na Internetu na: www.msasafety.com

Výrobce:
MSA NORTH AMERICA
1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, PA 16066
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1 Bezpe nostní pokyny 

1.1 ádné použití

Tento návod obsahuje podrobné pokyny k použití celé ady EVOLUTION 6000 Termovizní 

kamera (TIC), v etn  EVOLUTION 6000 TIC, EVOLUTION 6000+ TIC a EVOLUTION 6000X TIC, 

které jsou v návodu ozna ovány jako kamera. Všechny kamery mají pomáhat hasi m tam, kde 

je zhoršená viditelnost z d vodu kou e a tmy. 

Kamery jsou konstruovány tak, aby vydržely podmínky v míst  požáru pokud jde o teplo, plameny, 

vodní proud a asté nárazy, se kterými se hasi i b žn  setkávají. Použití kamery nad rámec 

takových podmínek m že zp sobit poškození kamery, která se stane nepoužitelnou. 

Nedoporu ujeme používat kameru dlouhodob  v podmínkách vysokých teplot.

Termovizní kamera není náhražkou obvyklých technik a preventivních opat ení. Uživatel musí 

zajistit sledování a dodržování obvyklých provozních postup  i v p ípad , že využívá termovizní 

kameru.

Termovizní kameru lze použít pro následující ú ely:

- po áte ní zhodnocení situace;

- lokalizování zdroje požáru;

- stanovení rozsahu požáru;

- stanovení vstupních a ventila ních míst;

- rozpoznání nebezpe í rozší ení požáru;

- vyhledávací a záchranné operace;

- výskyt nebezpe ného materiálu;

- generální oprava;

- p edb žné plánování/kontroly dodržování požárních p edpis ;

- podpora policejní práce.

- navigování vozidla (ve tm  nebo hustém kou i)

1.2 Omezení

Termovizní kamera není vhodná pro následující použití:

- P estože je kamera vodot sná, nedokáže snímat pod vodou;

- Kamera taktéž nesnímá p es sklen né, vodní nebo lesklé povrchy, které mohou fungovat jako 

zrcadlo;

- Kamera nezlepšuje pohled uživatele. Uživatelé s o ní vadou proto musí p i snímání nadále 

používat brýle nebo kontaktní o ky.

Je nezbytn  nutné, abyste si p ed použitím výrobku prostudovali a posléze dodržovali tento návod 

k obsluze. Zvlášt  pe liv  musíte p e íst a dodržovat bezpe nostní pokyny, stejn  jako informace 

o použití a funkci výrobku. Pro bezpe né použití musíte brát v úvahu též národní zákonné 

regulace platné v zemi uživatele.

Alternativní použití nebo použití vymykající se zde uvedené specifikaci se považuje ze nevhodné 

použití. Totéž platí zvlášt  pro neautorizované modifikace výrobku a pro p ípady, kdy byl p ístroj 

uveden do provozu jinou osobou než odborníkem MSA nebo autorizovanou osobou.
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Záruky, které na produkt poskytuje firma Mine Safety Appliances Company, ztrácí platnost, pokud 

produkt není používán a udržován v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Zásadn  je 

dodržujte. Chráníte tak sebe i ostatní. Doporu ujeme našim zákazník m, aby nám p ed tím, než 

za nou p ístroj používat, napsali nebo zatelefonovali nebo si vyžádali jakékoli další informace týkající 

se používání nebo oprav. V USA volejte b hem b žné pracovní doby na íslo 1-877-MSA-FIRE. 

Kamera obsahuje baterie a elektroniku. Likvidujte nebo recyklujte v souladu s platnými národními 

a místními p edpisy.

Dle na ízení ministerstva obchodu USA v kooperaci s ministerstvem vnitra a ministerstvem 

obrany nesmí být tato termovizní kamera dále prodávána, exportována, p evážena nebo jinak 

p emíst na mimo zemi ozna enou jako zemi koncového uživatele, a  ve své p vodní podob  

nebo p i zakomponování do jiných systém , bez p edchozího písemného souhlasu ministerstva 

obchodu USA. Porušení tohoto na ízení m že mít za následek ud lení pokuty nebo uv zn ní. 
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1.3 Bezpe nostní a preventivní opat ení

Výstraha!

(1) Uživatel musí být proškolen a musí se d kladn  seznámit se správnou obsluhou termovizní 

kamery p ed jejím použitím. P ed použitím vybavení ve skute né nouzové situaci 

doporu ujeme použít produkt v ízeném nácviku v reálných podmínkách. Nesprávné 

použití za ízení v nebezpe ném prost edí m že mít za následek vážný úraz nebo smrt.

(2) Nespoléhejte na termovizní kameru jako na jediný prost edek navigace a p i jejím 

používání se neodchylujte od standardních naviga ních postup  p i boji s požárem. 

P estože systém poskytuje obraz v tmavém a zakou eném prost edí, uživatel se m že v 

takovém prost edí ztratit nebo m že být dezorientován, jestliže systém p estane fungovat.

(3) V tšina elektronických za ízení p estane p i ur ité extrémn  vysoké teplot  fungovat. Testy 

ady termovizních kamer EVOLUTION 6000 ukazují, že jsou schopné zajiš ovat obraz p i 

okolní teplot  p ibližn  120 °C (248 °F) po dobu 20 minut. Vystavení podmínkám 

p esahujícím tuto hodnotu m že zp sobit zhoršení a ztrátu obrazu. 

(4) Za ízení se hodí pouze pro použití v prost edí t ídy I, odd lení 2, skupiny A, B, C a D nebo v 

bezpe ném prost edí (odpovídá pr myslovému prost edí ATEX, skupina za ízení II, zóna 2, 

skupina plyn  IIB).

(5) Termovizní kamera nebyla schválena jako „jiskrov  bezpe ná". Nepoužívejte systém v 

prost edí nebo ovzduší, kde m že dojít k výbuchu p sobením statické elekt iny nebo jisker. 

(6) P ed vstupem do nehostinného prost edí vyzkoušejte funk nost termovizní kamery dle 

pokyn  v návodu. Po každém použití kameru prohlédn te a zjist te, zda není t eba provést 

servis. 

(7) Když kameru na delší dobu vystavíte prost edí s vysokou teplotou, m že to vést k 

degradaci nebo ztrát  teplotního obrazu. Zabra te nasycení za ízení teplem nebo 

nadm rnému vystavení za ízení teplu. Pokud pozorujete degradaci termovizního obrazu, 

okamžit  odstra te za ízení z prost edí s vysokou teplotou a nechejte ho ochladit, dokud 

se obraz nevrátí do normálu. Jinak by se systém mohl stát nefunk ním. 

(8) Neozna ujte kameru - nap . razítky, štítky, nát rem nebo podobn . Použití takového 

ozna ení m že ovlivnit použití kamery nebo zp sobit riziko vznícení.

(9) Náhradní baterie musí p esn  odpovídat parametr m a konfiguraci baterií p iložených ke 

kame e. P i použití neschválených baterií se systém m že stát nefunk ním. 

(10) Používejte pouze takové nabíje ky baterií, které MSA dodává pro použití u tohoto p ístroje. 

Jiné nabíje ky by mohly p ístroj nebo bateriový modul poškodit. Baterie likvidujte v souladu 

s místními zdravotními a bezpe nostními p edpisy.

(11) Nesnímejte kryt nebo pouzdro termovizní kamery. Servis kamery smí provád t pouze 

autorizovaní pracovníci.

NEUPOSLECHNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ M ŽE VÉST K ZÁVAŽNÉMU 

ZRAN NÍ NEBO ÚMRTÍ.
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POZNÁMKA: Toto za ízení bylo testováno a splnilo limity pro digitální za ízení t ídy B podle ásti 

15 sm rnic FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly p im enou ochranu proti 

škodlivému rušení p i instalaci za ízení v obytném prost edí. Za ízení generuje, používá a m že 

vyza ovat vysokofrekven ní energii, a pokud není instalováno a používáno ve shod  s návodem 

k použití, m že vyvolávat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicmén  neexistuje záruka, že v 

konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud za ízení zp sobí rušení rozhlasového nebo 

televizního signálu, což lze ov it vypnutím a zapnutím za ízení, uživatel se m že pokusit instalaci 

opravit pomocí následujících opat ení:

- Zm nou orientace nebo p emíst ním antény pro p íjem signálu;

- zv tšením vzdálenosti mezi za ízením a p ijíma em;

- p ipojením za ízení do zásuvky v jiném okruhu než je p ipojený p ijíma ;

- konzultací s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Kanada:

Toto digitální za ízení t ídy B spl uje podmínky kanadského p edpisu ICES-003.

1.4 Záruka

Výslovná záruka

Spole nost MSA ru í za to, že produkt a jeho p íslušenství nebudou vykazovat mechanické vady 

nebo vady zpracování dle níže uvedené tabulky, za p edpokladu, že byly instalovány, používány 

a udržovány ve shod  s návodem k použití nebo s doporu eními obsaženými v pokynech 

p eložených k za ízení. Spole nost MSA bude zprošt na jakýchkoli závazk  plynoucích z této 

záruky, jestliže budou provedeny opravy nebo úpravy výrobku n kým jiným, než jí samotnou nebo 

oprávn ným servisním pracovníkem. Žádný zprost edkovatel, zam stnanec nebo zástupce 

spole nosti MSA není oprávn n zavázat spole nost MSA k jakémukoli ujišt ní, prohlášení nebo 

záruce týkající se prodaného zboží, a nebude-li ujišt ní, prohlášení nebo záruka realizovaná 

zprost edkovatelem, zam stnancem nebo zástupcem speciáln  zahrnuta v písemné smlouv  na 

prodané zboží, nem že ji p vodní kone ný uživatel nijak vymáhat. Spole nost MSA neposkytuje 

Pozor!

(1) Baterie musí být p ed použitím pln  nabitá. Není-li pln  nabitá, kamera nebude fungovat po 

stanovenou dobu. Sledujte stav baterie b hem používání a p i upozorn ní na nízký stav 

baterie okamžit  opus te nebezpe ný prostor.

(2) Elektromagnetické zá ení (rádiový p enos) m že zp sobit interferenci. Minimalizujte 

rádiový p enos v blízkosti p ístroje, vyskytne-li se nadm rná interference.

(3) Aby nedocházelo k zamlžování objektivu, je možné zakrýt objektiv a displej pomocí 

materiálu zabra ujícímu zamlžení od MSA (MSA P/N 13016).

(4) Termovizní kameru nesm ujte p ímo do slune ního sv tla; jinak m že dojít k poškození 

senzoru. 

(5) Kameru nenechte spadnout z výšky. P estože je kamera konstruována tak, aby vydržela 

normální nárazy b hem hasi ské innosti, takový pád m že zm nit ohnisko nebo poškodit 

kameru.

NEUPOSLECHNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH UPOZORN NÍ M ŽE VÉST KE ZRAN NÍ NEBO K 

POŠKOZENÍ ZA ÍZENÍ.
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žádnou záruku ve vztahu ke komponentám nebo p íslušenství, které nevyrobila, ale p evede na 

p vodního kone ného uživatele všechny záruky výrobc  takových komponent. TATO ZÁRUKA 

NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, P EDPOKLÁDANÉ NEBO 

VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, A JE OMEZENA VÝLU N  NA PODMÍNKY TOHOTO 

DOKUMENTU. SPOLE NOST MSA SE VÝSLOVN  Z ÍKÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY 

PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ Ú EL.

Produkty kryté touto Výslovnou zárukou jsou termovizní kamery EVOLUTION 6000, EVOLUTION 

6000+ a EVOLUTION 6000X. Veškeré níže uvedené záru ní doby platí od data prodeje 

p vodnímu kone nému uživateli není-li uvedeno jinak. 

Prodloužený servis

Spole nost MSA nabízí na p ání zákazníka smlouvu na prodloužený servis termovizních kamer. 

Podrobnosti jsou uvedeny na další stránce tohoto návodu.

Další informace získáte u zákaznického servisu MSA pro služby hasi m (v USA: 1-800-MSA-2222 

v USA).

Záp j ky kamer

Spole nost MSA nabízí program zap j ování kamer pro zákazníky v nezbytných p ípadech 

(prodloužená doba opravy, vým na d ležitého vybavení, atd.). Zap j ená kamera nemusí být 

nutn  p esný model, který nahrazuje. Další informace získáte u zákaznického servisu MSA pro 

služby hasi m (1-800-MSA-2222 v USA). 

Výhradní právo na odstran ní vad

Je výslovn  dohodnuto, že v p ípad , kdy p vodnímu kone nému uživateli vznikne nárok z 

porušení výše uvedené záruky, z nezákonného jednání spole nosti MSA, nebo z jakékoli jiné 

p í iny, bude jediným a výlu ným nápravným opat ením vým na p ístroje nebo jeho ástí podle 

uvážení spole nosti MSA poté, co po prozkoumání zjistí, že p ístroj nebo komponenty jsou vadné. 

Vým na p ístroje nebo jeho sou ástí bude provedena bez jakýchkoliv náklad  pro p vodního 

kone ného uživatele, s výjimkou dopravy na místo ur ené kone ným uživatelem. Jestliže se 

spole nosti MSA nepoda í úsp šn  opravit jakýkoli neshodný produkt, neznamená to, že takto 

realizovaná náprava nesplnila sv j zásadní ú el. 

Vylou ení odpov dnosti za následné škody

P vodní kone ný uživatel výslovn  chápe a souhlasí, že spole nost MSA za žádných okolností 

nebude odpov dná za ekonomické, speciální, náhodné nebo následné škody nebo ztráty 

jakéhokoliv druhu, zejména za ztrátu na p edpokládaném zisku a jakékoliv jiné ztráty zp sobené 

Termovizní kamera (v etn  t la kamery a 

komponent kamery)

2 roky

Nabíje ky do vozidla/nást nné nabíje ky/stolní 

nabíje ky, externí p ijímací a vysílací za ízení

1 rok

Náhradní díly/opravy (nezáru ní) 90 dní od data opravy

Tovární upgrady 90 dní nebo zbývající doba stávající 

záruky (delší z t chto období)

Informace o dostupnosti mimo USA získáte od místního zástupce spole nosti MSA (viz 

zadní strana tohoto návodu).
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nefunk ností výrobk . Toto vylou ení se vztahuje na nároky vzniklé z porušení záruky, z 

nezákonného jednání nebo z jakéhokoli p edm tu žaloby v i spole nosti MSA. 

Registrace produktu a prodloužené záruky na termovizní kamery MSA

D kujeme, že jste si zakoupili termovizní kameru MSA. Registrací produkt  u spole nosti MSA 

urychlíte zpracování reklamací a umožní vám získávat informace týkající se aktualizací produktu 

a nových produkt . Zaregistrujte svou kameru online nebo si zakupte prodlouženou záruku na 

www.MSASafety.com/register.

Spole nost MSA požaduje, aby kamera a p íslušenství byly instalovány, používány nebo 

udržovány dle pokyn  v návodu k použití produktu. Veškeré termovizní kamery a p íslušenství 

zaslané k záru ní oprav  budou zkoumány, zda nevykazují známky hrubého zacházení a 

používání nad rámec technických parametr  v návodu. Záruka se týká pouze vad materiálu nebo 

vad zpracování. Na opravy a práce pot ebné p i normálním opot ebení se záruka nevztahuje a 

jde na ú et p vodního kone ného uživatele. 

Prodloužená záruka na termovizní kamery EVOLUTION

Prodlouženou záruku je nutno za ídit pro KAŽDOU termovizní kameru samostatn . 

O prodlouženou záruku na termovizní kameru MSA požádejte online na www.MSASafety.com/

register nebo telefonicky (v USA: 1-800-MSA-2222 v USA, ostatní zem : kontaktní infomace jsou 

uvedeny na poslední stránce tohoto návodu) požádejte o pomoc. 

- O prodlouženou záruku je nutné požádat do 6 m síc  od data výroby. Poslední t i znaky 

(MRR, neboli „m síc-rok-rok“) výrobního ísla termovizní kamery (umíst ného na prostoru pro 

baterie termovizní kamery) udávají tento asový rámec (XX-XXXX-MRR).  

- Prodloužená záruka m že být sjednána až na dobu 36 m síc  po vypršení standardní záruky. 

Vyberte si prodlouženou záruku na jeden, dva nebo t i roky.  

- Sazby za prodlouženou záruku: jeden rok = $ 1.000,00, dva roky = $ 2.250,00 

a t i roky = $ 3.750,00. 

- Prodloužená záruka i standardní záruka za íná b žet datem zakoupení kone ným uživatelem. 

- Program prodloužené záruky se vztahuje pouze na termovizní kamery MSA. Na jednorázové 

baterie, nabíje ky baterií a p íslušenství se nevztahuje. 

POZNÁMKA: Tento návod obsahuje pouze obecný popis p íslušných produkt . P estože je 

popsáno použití a technické parametry, za žádných okolností nesmí produkty používat 

neproškolené nebo nekvalifikované osoby a uživatel si p ed použitím produktu musí d kladn  

p e íst návod k použití produktu v etn  veškerých varování a upozorn ní a musí ho pochopit. 

Pouze tyto návody k použití obsahují úplné a podrobné informace týkající se správného použití a 

pé e o tyto produkty. 

Informace o dostupnosti mimo USA získáte od místního zástupce spole nosti MSA (viz 

zadní strana tohoto návodu).

Informace o dostupnosti mimo USA získáte od místního zástupce spole nosti MSA (viz 

zadní strana tohoto návodu).
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2 Popis

2.1 P ehled a krátký popis termovizní kamery

Obr. 1 Kamera EVOLUTION 6000

Všechny termovizní kamery ady EVOLUTION 6000 jsou:

- vybaveny termosenzorem s mikrobolometrem 320 x 240, který zajiš uje jasný obraz s 

vysokým rozlišením;

- vybaveny velkým displejem s vysokým rozlišením;

- vybaveny integrovanou svítilnou a laserovým zam ova em;

- prachot sné a krátkodob  vodot sné p i pono ení pod vodu do hloubky 3 stopy (1 m) podle IP 67;

- konfigurovatelné pomocí stolního po íta e prost ednictvím našeho softwaru FireService Utility;

- dostupné s r znými dopl ky pro p enášení a upevn ní.
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Krom  výše uvedeného má model EVOLUTION 6000+ TIC navíc následující funkce:

- je vybaven digitálním zoomem 2X/4X;

- je vybaven až p ti uživatelskými paletami barev krom  standardního zobrazení „teplé bílé“;

- obsahuje pevný kompas pomáhající p i navigaci;

- nabízí volitelný laserový dálkom r pro p esné m ení vzdáleností (nahrazuje svítilnu a 

laserový zam ova );

- nabízí voliteln  pln  integrovaný, 2,4GHz (nebo 2,1GHz, dle místní legislativy), dvoukanálový 

systém pro p enos videa

- Dá se konfigurovat v kame e nebo pomocí stolního po íta e prost ednictvím softwaru MSA 

FireService Utility.

Naše nejvýkonn jší kamera EVOLUTION 6000X TIC, nabízí všechny výše uvedené funkce 

a navíc zahrnuje:

- pln  integrovaný systém nahrávání videa s možností stahování p es USB;

- možnost po izovat, ukládat a stahovat statické obrázky prost ednictvím integrovaného 

p ipojení USB.
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3 Použití

3.1 Bezpe nostní pokyny

P ed a b hem použití zkontrolujte baterie

P ed použitím zkontrolujte, zdali jsou baterie zcela nabité. Není-li tomu tak, nelze dosáhnout 

nominální doby provozu. Úrove  nabití baterie kontrolujte též b hem použití.

Podrobnosti o nabíjení kapitola 3.11.

3.2 Zapnutí a vypnutí

Zapnutí v normálním režimu, funk ní test

Obr. 2 Vypína

(1) Stiskn te zelený vypína  asi na 1 sekundu.

V pr b hu 5 sekund bude proveden samo inný test elektronických senzor .

Stavové kontrolky pod displejem se rozsvítí podle stavu baterie (  ást Indikátor stavu 

nabití baterie str. 18).

Krátce se zobrazí aktuální verze softwaru.

Po n kolika sekundách se na displeji objeví obraz.

(2) Zkontrolujte funkci kamery: 

Kameru nasm rujte na objekt nebo osobu a vy kejte, dokud se na displeji neobjeví obraz.

Kamera je nyní p ipravena k použití.

Vypnutí

(1) Podržte stisknutý vypína  asi na 3 sekundy, dokud všechny kontrolky nezhasnou.

(2) Jakmile kontrolky zhasnou, pus te vypína .

Kamera je vypnutá.
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3.3 Zajišt ní kamery b hem používání

Kamera m že být upevn na k uživateli r znými zp soby pomocí jednoho ze samonavíjecích 

p ipev ovacích lanek.

Obr. 3 Umíst ní p ipev ovacích lanek

Použití p ipev ovacích lanek

(1) Vytáhn te samonavíjecí lanko ven, sm rem od t la kamery.

(2) Protáhn te okem lanka karabinku nebo podobný úchyt.

(3) Uvoln te lanko.

Vnit ní pružiny automaticky p itáhnou p ipev ovací lanka k pouzdru kamery, aby se 

minimalizovalo riziko potíží. 

Provoz v režimu Základní a Plus podle NFPA 1801

N které modely kamery Evolution 6000 spl ují požadavky normy 

NFPA 1801 pro termovizní za ízení pro hasi e; vydání z roku 2013. Informaci o schválení najdete 

na štítku umíst ním na spodní stran  pouzdra kamery. Norma NFPA 1801 popisuje požadovaný 

„Základní režim“ provozu b žný pro všechny kompatibilní termovizní kamery. Umož uje také 

„Režim Plus“, který, pokud je ho dosaženo, poskytuje adu užite ných funkcí a možností pro 

hasi e proškolení v jejich využití. 

Kamera EVOLUTION 6000 vždy pracuje v „Základním režimu“ definovaném normou NFPA 1801. 

Avšak kamery EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X umož ují použití funkcí „režimu Plus“. 

Informace o dosažení režimu Plus naleznete v kapitole 3.6. 

Kamery EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X nevyhovující požadavk m NFPA nemají 

Základní režim a po zapnutí kamery budou automaticky pracovat v režimu Plus.
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3.4 Uživatelské rozhraní a obsluha (všechny modely)

Následující vlastnosti a funkce jsou spole né pro všechny modely kamer. Další Uživatelské 

rozhraní a Návod k obsluze pro kameru EVOLUTION 6000+ naleznete v kapitole 3.5. a pro 

kameru EVOLUTION 6000X v kapitole 3.9. 

Mnoho funkcí lze nakonfigurovat pomocí softwaru MSA Fire Service Utility. 

Kamery EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X jsou vybaveny také funkcí konfigurace 

pomocí displeje, která umož uje provád t základní úpravy nastavení bez po íta e. Podrobnosti 

naleznete v kapitole 4. 

Indikátory na obrazovce (všechny modely)

Obr. 4 Indikátory na obrazovce

1 Indikátor záv rky 5 Cíl digitální teploty

2 Indikátor režimu s nízkou citlivostí 6 Indikátor teploty

3 Indikátor interního p eh átí 7 Digitální indikátor teploty

4 Referen ní proužek barev

2

4

6

7

1

3

5
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Režim s vysokou a nízkou citlivostí

Kamera má režim s vysokou a nízkou citlivostí pro zobrazování v r zném teplotním rozsahu.

- Po zapnutí se kamera nachází v režimu s vysokou citlivostí.

- Kamera se automaticky p epne z režimu s vysokou citlivostí do režimu s nízkou citlivostí v 

p ípad  extrémního horka (významná ást, 32 % pixel ) obrazu p esahujícího teplotu 140 °C. 

V tomto p ípad  se na displeji nad referen ním proužkem barev zobrazí malý zelený trojúhelník, 

který ozna uje, že se stupnice zm nila ze stupnice režimu s vysokou citlivostí. V levém horním 

rohu displeje se objeví v tší zelený trojúhelník. 

- Kamera se p epne z režimu s nízkou citlivostí do režimu s vysokou citlivostí, když 89 % pixel  

zobrazuje teplotu nižší než 120 °C.

V režimu s nízkou citlivostí se dynamický rozsah kamery rozší í tak, aby uživateli umožnil snadn ji 

rozpoznat objekty a osoby v prost edí s vysokým rozsahem teplot. Tento režim také zabrání 

zabílení. (K zabílení neboli k p esycení dochází, když je termovizní detektor vystaven p sobení 

p íliš velké tepelné energie a obraz vypadá jako bílý mrak a již neidentifikuje jemné detaily scény.)

Indikátor záv rky

Pokud se kamera používá, je nutné periodicky obnovovat ohniskovou rovinu tak, aby pracovala 

správn . To se d je prost ednictvím vnit ního mechanismu záv rky. Když se kamera zav e, obraz 

kamery zamrzne p ibližn  na jednu sekundu.

Indikátor záv rky je zelený tverec zobrazený na displeji vlevo naho e po dobu p ibližn  3 sekund 

p ed a b hem cyklu uzavírání záv rky (poz. 1, obr. 4, str. 15).

Uzav ení záv rky se m že vyskytovat ast ji, je-li teplotní zát ž vyšší. 

Cíl digitální teploty/Digitální indikátor teploty

Digitální indikátor teploty udává p ibližnou numerickou hodnotu teploty objektu ve stupních 

Fahrenheita nebo Celsia (dle nastavení kamery). Chcete-li zm it teplotu objektu, nami te kameru 

tak, aby cíl digitální teploty (poz. 5, obr. 4, str. 15) ve st edu displej spo íval na m eném objektu. 

POZNÁMKA: Zobrazená teplota je pr m r z pixel  v zeleném ráme ku. Pokud nejsou všechny 

pixely na m eném objektu, m že se zobrazit nesprávná teplota.

Rozsah teplot: 

- -40 °F (-40 °C) až 1022 °F (550 °C) v režimu s nízkou citlivostí a

- -40 °F (-40 °C) až 320 °F (160 °C) v režimu s vysokou citlivostí.

Zobrazená teplota poskytuje uživateli p ibližný údaj o teplot . Informace o p esnosti digitálního 

indikátoru teploty najdete v kapitole 1. 

Indikátor teploty

Indikátor teploty spolu s digitálním indikátorem teploty graficky reprezentuje p ibližnou teplotu 

objektu v zeleném ráme ku v prost edku displeje. 
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Referen ní proužek barev

Referen ní proužek barev má rozsah teplot od 0 °F (0 °C) do 300 °F (160 °C) v režimu s vysokou 

citlivostí a od 0 °F (0 °C) do 1000 °F (600 °C) v režimu s nízkou citlivostí a poskytuje referen ní 

teploty pro indikátor teploty. Stupnice se dynamicky m ní se zm nou režimu citlivosti. Nad 

stupnicí se zobrazuje zelený trojúhelník, který ozna uje režim jiný než režim s vysokou citlivostí.

- Stupnice se rovn ž používá jako reference pro kolorizaci obrazu. Žluté, oranžové a ervené 

segmenty proužku odpovídají teplotám, p i kterých se do kamery zavádí kolorizace.

POZNÁMKA: Kolorizace se zavádí p i r zných teplotách podle toho, jestli je kamera v režimu s 

vysokou nebo s nízkou teplotou. 

Referen ní proužek barev se zobrazuje pouze pro zobrazení „teplá bílá“.

Režim s vysokou citlivostí

Režim s vysokou citlivostí

Teploty jsou: Objekty:

pod 291 °F (144 °C) Zobrazují se jako standardní obrázky ve 

stupních šedi.

mezi 291 °F (144 °C) a 302 °F (150 °C) Zobrazují se jako žluté, za ínají od sv tlých 

odstín  

a p echázejí k tmavším odstín m.

mezi 302 °F (150 °C) a 311 °F (155 °C) Zobrazují se jako oranžové, za ínají od 

sv tlých odstín

a p echázejí k tmavším odstín m.

nad 311 °F (155 °C) Zobrazují se jako ervené, za ínají od sv tlých 

odstín

a p echázejí k tmavším odstín m.

Teploty jsou: Objekty:

mezi 1000 °F (540 °C) a 1047 °F (564 °C) Zobrazují se jako žluté, za ínají od sv tlých 

odstín

a p echázejí k tmavším odstín m.

mezi 1047 °F (564 °C) a 1090 °F (588 °C) Zobrazují se jako oranžové, za ínají od 

sv tlých odstín

a p echázejí k tmavším odstín m.

nad 1090 °F (588 °C) Zobrazují se jako ervené, za ínají od sv tlých 

odstín

a p echázejí k tmavším odstín m.
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Upozorn ní na p íliš vysokou teplotu 

Upozorn ní na p íliš vysokou teplotu se aktivuje, když se elektronika interních systém  p iblíží 

maximální doporu ené provozní teplot . 

- Když kamera p ekro í mezní hodnotu doporu ené provozní teploty, uprost ed horní ásti 

displeje za ne blikat ervený indikátor. 

Hodnoty tolerance teploty prost edí pro kameru najdete v kapitole 1.

Indikátor stavu nabití baterie 

Obr. 5 Indikátory na obrazovce

Zbývající kapacita baterie se zobrazuje pomocí 4 segment :

POZNÁMKA: Pokud ervený segment t ikrát zabliká p i zapnutí, baterie je p íliš málo nabitá, aby 

bylo možné kameru používat, a kamera se vypne.

Indikátor nabíjení baterie

Když kameru vložíte do volitelné nabíje ky do vozidla, indikátor nabíjení ukazuje stav nabíjení. 

- ervená barva znamená, že probíhá nabíjení. 

- Zelená barva znamená, že nabíjení bylo dokon eno. 

POZNÁMKA: Pokud indikátor nesvítí, kamera nemá dobrý kontakt se základnou nabíje ky do 

vozidla. Zkontrolujte, zda je kamera správn  vložena v nabíje ce a zda je nabíje ka napájena. V 

p ípad  pot eby o ist te nabíjecí kontakty baterie na p ední stran  kamery.

Výstraha!

V tšina elektronických za ízení p estane p i ur ité extrémn  vysoké teplot  fungovat. Testy ady 

EVOLUTION 6000 termovizních kamer ukazují, že jsou schopné zajiš ovat obraz p i okolní 

teplot  p ibližn  120 °C (248 °F) po dobu 20 minut. Vystavení podmínkám p esahujícím tuto 

hodnotu m že zp sobit zhoršení a ztrátu obrazu.

1 Indikátor nabíjení baterie 3 Senzor jasu displeje 

2 Indikátor stavu nabití baterie

Indikace Zbývající kapacita baterie

4 zelené segmenty Jmenovitá 75 až 100 %

3 zelené segmenty Jmenovitá 50 až 75 %

2 žluté segmenty Jmenovitá 25 až 50 %

1 ervený segment Jmenovitá 0 až 25 %

1 ervený segment bliká Kritický stav baterie (zbývá 5 minut nebo mén )

1 2 3
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Spouš

Obr. 6 Spouš

Svítilna a laserový zam ova

Výstraha!

Nutná bezpe nostní opat ení:

Dodržujte bezpe nostní opat ení pro uživatele laserového za ízení t ídy 3R.

Laserové za ízení t ídy 3R m že zp sobit poškození zraku. Použití a nastavení za ízení a 

postup  jiných než v tomto návodu m že zp sobit vystavení nebezpe né radiaci. Laserové 

za ízení se nesmí upravovat. Návod k použití musí být uchován a p edán p íštímu majiteli 

laserového za ízení.

Osobní bezpe nostní opat ení:

Laserové za ízení smí používat pouze ádn  proškolené osoby. Nemi te laserovým paprskem 

na osoby. Pokud laserový paprsek dopadne p ímo na oko, zav ete o i a okamžit  oto te hlavu 

od paprsku. Nedívejte se do p ímého nebo odraženého paprsku. Nemi te laserovým paprskem 

na osoby. Za ízení nesmí používat osoby mladší 18 let.

Bezpe nostní opat ení v prostoru použití za ízení:

Nikdo se nesmí dívat p ímo do laserového paprsku:

- Zabra te náhodným odraz m, nap . zakrytím nebo odstran ním reflexních povrch  v 

blízkosti laserového za ízení.

- Laserový paprsek umíst te nebo nami te mimo úrove  o í.

- Omezte laserový paprsek na prostor, ve kterém se bude používat, nap . zastín ním 

nereflexních povrch .

- Nepoužívané laserové za ízení uskladn te tak, aby se k n mu nedostaly neoprávn né 

osoby.



EVOLUTION 6000 Termovizní kamera20

Použití MSA 

CZ

Integrovaná svítilna a laserový zam ova  jsou standardním vybavením kamery. 

Svítilna je LED sv tlo, které je možné využít jako pomoc p i navigaci ve tm  a v mírném kou i. 

Laserový zam ova  umož uje obsluze kamery zvýraznit objekt nebo oblast vyžadující pozornost. 

POZNÁMKA: Laserový zam ova  a svítilnu nelze použít sou asn . 

POZNÁMKA: Pokud se zdá být laserový paprsek slabý nebo zdeformovaný, zkontrolujte, zda 

okénko laserového zam ova e na p ední stran  kamery není zne išt né nebo post íkané vodou.

Spouští se také aktivuje dálkom r ( ást “Dálkom r (volitelný u modelu EVOLUTION 6000+ a 

EVOLUTION 6000X) (funkce Plus)” str. 24), pokud je jím kamera vybavena.

3.5 EVOLUTION 6000+ – Uživatelské rozhraní a obsluha

Následující vlastnosti a funkce jsou spole né pro modely EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X. 

Další Uživatelské rozhraní a Návod k obsluze pro kameru EVOLUTION 6000X naleznete v 

kapitole 3.9. 

Obr. 7 Další tla ítka u kamer EVOLUTION 6000+ a 6000 X

Použití spoušt Výsledek

První krátké stisknutí Zapne svítilnu.

Druhé krátké stisknutí Vypne svítilnu a zapne laserový zam ova .

T etí krátké stisknutí Vypne laserový zam ova .

1 Tla ítko ZOOM 3 Kontrolka vysíla e

2 Tla ítko PALETTE

3

21
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Obr. 8 Další indikátory na obrazovce u kamer EVOLUTION 6000+ a 6000 X

3.6 Dostupnost funkcí Plus podle NFPA

Termovizní kamery kompatibilní s normou NFPA 1801, normou pro termovizní kamery pro hasi e, 

vyžadují uvážlivý postup, aby byl umožn n p ístup ke všem funkcím kamery mimo základní 

funkce popsané v norm  NFPA.

Kamery, které nejsou kompatibilní s normou NFPA (viz štítek se schválením na spodní stran  

kamery), nevyžadují speciální posloupnost krok . Všechny funkce jsou k dispozici p i zapnutí 

kamery. 

Po zapnutí kamery stiskn te a p idržte tla ítko ZOOM nebo tla ítko PALETTE na t i sekundy, 

dokud se na displeji nezobrazí indikátor režimu Plus (  obr. 8). 

- Nyní jsou k dispozici všechny funkce Plus.

- Na displeji se zobrazí všechny p íslušné indikátory.

Návrat do základního režimu:

(1) Krátce stiskn te vypína  a pus te ho.

nebo

(2) Kamer vypn te a znovu zapn te.

Indikátor režimu Plus a všechny p íslušné indikátory se vypnou.

1 Indikátor režimu Plus 4 Indikátor palety barev (funkce Plus)

2 Indikátor úrovn  zoomu (funkce Plus) 5 Dálkom r

3 Kompas (funkce Plus)

5

1 2 3 4

Výstraha!

Nepokoušejte se použít funkce Plus podle normy NFPA bez odpovídajícího proškolení. Bez 

pat i ného proškolení mohou n které funkce vést k dezorientaci hasi e a k neo ekávaným 

akcím kamery.



EVOLUTION 6000 Termovizní kamera22

Použití MSA 

CZ

3.7 Použití funkcí Plus

Výb r digitálního zoomu (funkce Plus)

Digitální zoom zúží zorné pole, vezme ást obrazu a roztáhne obraz na celý displej.

Kamera je p i p echodu do režimu Plus ve standardním 1X zoomu. 

(1) Jedním stisknutím tla ítka ZOOM p ejdete na 2X zoom.

Indikátor zoomu zobrazí hodnotu 2X.

(2) Dalším stisknutím tla ítka ZOOM p ejdete na 4X zoom. 

Indikátor zoomu zobrazí hodnotu 4X.

(3) Dalším stisknutím tla ítka ZOOM se vrátíte ke standardnímu 1X zoomu.

Indikátor zoomu se vypne.

(4) Stisknutím a p idržením tla ítka ZOOM na dv  sekundy p ejdete okamžit  zp t na 1X zoom.

Výb r palety barev (funkce Plus)

Kamera je p i p echodu do režimu Plus ve standardním zobrazení teplé bílé. Kamery 

EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X jsou vybaveny funkcí až p ti uživatelských palet 

barev, aby bylo možné zvýraznit obraz v r zných prost edích. Tla ítko pro výb r palety barev 

(PALETTE) cyklicky prochází dostupnými paletami barev. Krom  standardní teplé bílé je k 

dispozici dalších p t palet barev. 

(1) Stisknutím tla ítka PALETTE se dostanete k dostupným paletám barev.

Indikátor palety barev zobrazí ozna ení vybrané palety.

Každým stisknutím tla ítka PALETTE p ejdete k následující palet .

POZNÁMKA: Po poslední dostupné palet  barev se op t vrátíte ke standardní teplé bílé. 

(2) Stisknutím a p idržením tla ítka PALETTE na dv  sekundy p ejdete okamžit  zp t ke 

standardní teplé bílé.

Indikátor palety barev (funkce Plus)

V tomto polí ku se zobrazuje vybraná paleta barev, nap . teplá bílá ( kapitola 3.5). Informace 

o vypnutí palet barev, volb  alternativních palet barev a zvolení po tu dostupných palet 

barev kapitola 4.

Kompas (funkce Plus)

Funkce integrovaného kompasu umož uje uživateli ur it sm r, kterým je kamera namí ená, v 

krocích po 45° (N, NE, E, SE, S, SW, W a NW). Sm r, kterým kompas ukazuje, lze zobrazit 

pomocí textu nebo graficky. Nastavení kompasu si prostudujte v konfigura ním softwaru kamery 

(viz kapitola 4.3). 

- Kompas se musí p ed použitím zkalibrovat. Pokyny najdete v ásti „Možnosti konfigurace“ na 

str. 34.

- Aby kompas poskytl p esný údaj, musíte kameru držet v úhlu do 45° od vertikály. Pokud 

kameru p íliš nakloníte v jakémkoli sm ru, zobrazí se místo údaje o sm ru „==“. 
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Obr. 9 Orientace kamery

Skute ný sever se zobrazí, když vyberete skute ný sever a b hem nastavení zadáte platný úhel 

deklinace. Výchozí hodnota je magnetický sever.

Když zvolíte v textovém režimu magnetický sever, orientace se zobrazí zelenými písmeny na 

erném pozadí. Pokud zvolíte skute ný sever, orientace kompasu se zobrazí žlutými písmeny na 

erném pozadí. V režimu zobrazení ikon se p i zvolení magnetického severu zobrazí vedle ikony 

zelená vlajka. V p ípad  skute ného severu se vedle ikony zobrazí žlutá hv zdi ka.

Stejn  jako u jakéhokoli kompasu mohou m kké železo a místní magnetická pole zp sobit 

nesprávné údaje kompasu. Doporu ujeme zkalibrovat kompas každý m síc nebo ihned poté, co byl 

vystaven p sobení silného magnetického pole. Silná magnetická pole mohou generovat mimo jiné: 

- elektrická vedení

- transformátory

- silné magnety

Když indikátor kompasu uvádí hodnotu „CC“, znamená to, že kompas není zkalibrován. Pokyny 

najdete v ásti „Možnosti konfigurace“ na str. 34.

V kapitole 4.3 najdete informace o zapnutí a vypnutí kompasu, o výb ru indikátoru v podob  textu 

nebo ikony, o kalibraci kompasu a o zadávání místního úhlu deklinace pro správné údaje o 

skute ném severu. 

Výstraha!

Stejn  jako u jakéhokoli magnetického kompasu m že být ozna ený sm r ovlivn n stavbami z 

m kkého železa v etn  budov a místními magnetickými poli generovanými nedalekými 

elektrickými za ízeními. Nespoléhejte na kompas jako na jediný prost edek navigace. Kompas 

slouží jako pom cka a nenahrazuje ádný výcvik.
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Dálkom r (volitelný u modelu EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X) (funkce Plus)

POZNÁMKA: Pokud je nainstalována, tato funkce je dostupná p i práci s kamerou EVOLUTION 

6000+ TIC nebo EVOLUTION 6000X TIC pouze v režimu NFPA Plus.

Integrovaný dálkom r je laserový nástroj na m ení vzdálenosti, který m že hasi m pomoci 

odhadnout vzdálenost od kamery ke stacionárnímu cíli. 

Vzdálenost m že být zobrazena ve stopách nebo v metrech. V závislosti na podmínkách a 

intenzit  okolního sv tla platí:

- Minimální m ená vzdálenost je p ibližn  15 stop (5 metr ). 

- Maximální m ená vzdálenost je p ibližn  210 stop (70 metr ). 

(1) Chcete-li zm it vzdálenost, stiskn te a p idržte spouš  a nami te viditelný ervený paprsek 

na m ený objekt. 

(2) Uvoln ním spoušt  dáte kame e pokyn, aby zm ila vzdálenost. 

- Vzdálenost od kamery k objektu se zobrazí ve stopách nebo v metrech, podle nastavení 

kamery. 

- Pokud nelze zobrazit platný údaj, zobrazí se „ERROR“.

- Dokud z stává na displeji p edchozí m ení vzdálenosti, p i každém rychlém stisknutí a 

uvoln ní spoušt  se provede rychlá aktualizace m ení.

- Pokud je m ená vzdálenost p íliš krátká, zobrazí se „<15 ft“ („<5 m“).

Výstraha!

Nutná bezpe nostní opat ení:

Dodržujte bezpe nostní opat ení pro uživatele laserového za ízení t ídy 3R.

Laserové za ízení t ídy 3R m že zp sobit poškození zraku. Použití a nastavení za ízení a 

postup  jiných než v tomto návodu m že zp sobit vystavení nebezpe né radiaci. Laserové 

za ízení se nesmí upravovat. Návod k použití musí být uchován a p edán p íštímu majiteli 

laserového za ízení.

Osobní bezpe nostní opat ení:

Laserové za ízení smí používat pouze ádn  proškolené osoby. Nemi te laserovým paprskem 

na osoby. Pokud laserový paprsek dopadne p ímo na oko, zav ete o i a okamžit  oto te hlavu 

od paprsku. Nedívejte se do p ímého nebo odraženého paprsku. Nemi te laserovým paprskem 

na osoby. Za ízení nesmí používat osoby mladší 18 let.

Bezpe nostní opat ení v prostoru použití za ízení:

Nikdo se nesmí dívat p ímo do laserového paprsku:

- Zabra te náhodným odraz m, nap . zakrytím nebo odstran ním reflexních povrch  v 

blízkosti laserového za ízení.

- Laserový paprsek umíst te nebo nami te mimo úrove  o í.

- Omezte laserový paprsek na prostor, ve kterém se bude používat, nap . zastín ním 

nereflexních povrch .

- Nepoužívané laserové za ízení uskladn te tak, aby se k n mu nedostaly neoprávn né 

osoby.
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POZNÁMKA: Pokud se dálkom ru nepoda í zobrazit m ení, zkontrolujte, zda není okénko 

dálkom ru na p ední stran  kamery zne išt né nebo na n m nejsou vodní kapky.

V ásti „Možnosti konfigurace“ na str. 34 najdete pokyny a informace o zapnutí a vypnutí 

dálkom ru a o výb ru jednotek vzdálenosti (metry nebo stopy).

3.8 Videovysíla  (volitelný)

Videovysíla  využívá 2,4GHz bezlicen ní pásmo ISM a nabízí dva pln  nezávislé kanály.

Abyste mohli používat videovysíla , možná bude podle místních p edpis  nutné požádat 

o licenci na provoz systému u místního regula ního ú adu pro telekomunikace a pošty, za 

kterou se m že platit pravidelný nebo ro ní poplatek (mimo USA).

Když se videovysíla , je osv tlený indikátor videovysíla e. Videovysíla  lze zapnout a vypnout a 

kanály je možné volit pomocí nastavení na displeji nebo pomocí aplikace MSA FireService Utility. 

Pokyny a podrobnosti ohledn  možností nastavení videovysíla e pomocí displeje naleznete v 

ásti „Možnosti konfigurace“ na str. 34. 

Výstraha!

Dálkom r nemusí fungovat ve všech prost edích a v n kterých extrémních situacích m že 

uvád t chybné údaje. Hustý kou , pára, voda a ne istoty na objektivu dálkom ru mohou 

narušovat laser a zabránit p esnému m ení. Nepoužívejte dálkom r pro d ležitá m ení.

Výstraha!

Vysíla  a anténu je nutno nainstalovat nejmén  ve vzdálenosti 8 palc  (20 cm) od trupu nebo 

hlavy uživatele a nesmí být používány spole n  s jinou anténou nebo vysíla em.
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3.9 EVOLUTION 6000X – Uživatelské rozhraní a obsluha

Krom  vlastností, funkcí a možností model  EVOLUTION 6000 a EVOLUTION 6000+ je kamera 

EVOLUTION 6000X vybavena možností ukládat obrázky a video. 

Indikátory na obrazovce

Obr. 10 Indikátory na obrazovce

Ukládání videa

Ukládání videa je možné v režimech NFPA Základní i Plus, protože neovliv uje provoz kamery. 

Pokud se zapne ukládání videa (v konfiguraci kamery nebo pomocí aplikace MSA FireService 

Utility), kamera EVOLUTION 6000X TIC za ne nahrávat video v p timinutových videoklipech 

formátu MPG4. Informace o ase a datu na displeji ozna uje za átek každého nového 

p timinutového klipu. 

POZNÁMKA: Informace o ase a datu se na displeji nebo v uloženém videu nezobrazí, 

EVOLUTION 6000když kamera X TIC pracuje v Základním režimu podle NFPA. Ale je-li ukládání 

videa zapnuté, video se uloží. 

POZNÁMKA: Systém ukládání videa pot ebuje p ibližn  30 sekund na spušt ní, než za ne video 

ukládat. P estože se na displeji zobrazí obraz, b hem této doby nebude video ukládáno. Krom  

toho se neuloží 5 až 10 sekund videa p i p echodu mezi jednotlivými videoklipy.

Ukládání obrázk

POZNÁMKA: Ukládání obrázk  je možné pouze v režimu Plus podle NFPA. Aktivace ukládání 

obrázk  se liší podle toho, zda je instalována svítilna/laserový zam ova , nebo dálkom r. 

Statické obrázky lze zachytit pomocí Spoušt , uložit do pam ti kamery EVOLUTION 6000X a 

pozd ji stáhnout do po íta e. 

1 Indikátor nahrávání videa, datum a as

2 Ukládání obrázk

2

1
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Použití Spoušt  s instalovanou svítilnou a laserovým zam ova em

POZNÁMKA: Laserový zam ova  a svítilnu nelze použít sou asn .

Použití Spoušt  s instalovaným dálkom rem

Konvence pojmenování pro soubory statických obrázk  a videosoubory

Statické obrázky se ukládají jako soubory JPG do adresá e „Pictures“ a jsou pojmenovány podle 

data a asu v upraveném formátu ISO 8601.

Nap . 2012_05_14-13-58-00.jpg je statický obrázek po ízený ve 13:58:00 (1:58 PM), 14. kv tna 

2012.

Videosoubory se ukládají jako soubory MPEG 4 do adresá e „Video“ a jsou také pojmenovány 

pomocí data a asu.

P íklad: 2012_02_14-18-23-45.M4V je videosoubor, který byl nahrán v 18:23:45 (6:23:45 PM), 

14. února 2012.

Pro otevírání a prohlížení videosoubor  doporu ujeme program VLC Video Player od VideoLAN 

(zdarma ke stažení: www.videolan.org).

Úložišt  pro ukládané soubory

Videa se ukládají ve formátu MPEG4. Uložit lze minimáln  4 hodiny videa. Když se pam  pro 

videa zaplní, nové klipy p epíší nejstarší klipy.

Obrázky se ukládají ve formátu JPG. Uložit lze minimáln  1000 obrázk . Když se pam  pro 

obrázky zaplní, nové obrázky p epíší nejstarší obrázky.

Videosoubory se ukládají do složky „Video“ a statické obrázky do složky „Pictures“ v kame e.

Po sob  jdoucí stisknutí Spoušt Výsledek

První krátké stisknutí Zapne svítilnu.

Druhé krátké stisknutí Vypne svítilnu a zapne laserový zam ova .

T etí krátké stisknutí Vypne laserový zam ova .

Jedno dlouhé stisknutí Uloží statický obrázek.

Stisknutí Spoušt Výsledek

Krátké stisknutí Uloží statický obrázek.

Dlouhé stisknutí Zm í vzdálenost.
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Stahování soubor  z kamery EVOLUTION 6000X do po íta e

Stahování videosoubor  a soubor  obrázk  z kamery EVOLUTION 6000X se podobá kopírování 

soubor  z USB disku. Kamera musí být zapnutá alespo  30 sekund, aby se systém videa mohl 

spustit, než za nete stahovat videa a vyfotografované obrázky.

Obr. 11 Umíst ní portu A USB

(1) Zapojte p iložený kabel USB do po íta e. 

(2) Otev ete dví ka baterie v kame e, abyste získali p ístup k port m USB. Baterii nevyjímejte.

(3) Zapn te kameru. 

(4) Vyhledejte port USB ozna ený A pod dví ky baterie a zapojte kabel USB do tohoto portu (viz 

obr. 11). 

Kamera se zobrazí jako externí pevný disk po íta e. 

(5) Pomocí po íta e vyhledejte soubory. (Videosoubory se ukládají do složky „Video“ a statické 

obrázky do složky „Pictures“ v kame e.)

(6) Pomocí po íta e p esu te, zkopírujte a odstra te soubory.

POZNÁMKA: Abyste zabránili p epsání nebo ztrát  soubor , doporu ujeme soubory stáhnout a 

po každém použití odstranit soubory z kamery.

Pozor!

Jako u každého externího pam ového za ízení p ed odpojením kabelu USB za ízení bezpe n  

odeberte. Pokud tak neu iníte, m že dojít ke ztrát  nebo poškození soubor . Hardware USB se 

nazývá „File-backed Storage Gadget“.
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3.10 Instalace baterie

Kamery ady EVOLUTION 6000 využívají k napájení jeden Li-Ion akumulátor.

Náhradní baterie musí mít stejné nap tí, výkon a schéma jako ty, které dodala spole nost MSA 

spolu s kamerou. Nevhodné baterie mohou zp sobit selhání systému.

POZNÁMKA: Chcete-li baterii vyjmout, postupujte opa ným zp sobem než p i výše uvedeném 

vložení baterie.

Výstraha!

Riziko úrazu!

Nikdy nevym ujte baterie na nebezpe ném míst  nebo ve výbušném prost edí. Hrozí riziko 

výbuchu, protože baterie mohou b hem vým ny zajisk it! 

(1) Položte kameru na istý a hladký povrch.

(2) Otev ete prostor pro baterii stažením pojistky 

baterie dol  a vyklopením dví ek prostoru pro 

baterii dop edu.

(3) Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby logo 

baterie a šipka ukazovaly sm rem k horní stran  

kamery. Prostor pro baterii neumož uje vložit 

baterii nesprávn .

(4) Baterii jemn  domá kn te.

(5) Zav ete a zajhist te prostor pro baterii.
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3.11 Nabíjení baterie

Nabíje ka do vozidla

Nabíje ka do vozidla MSA EVOLUTION 6000 umož uje sou asn  nabíjet baterii v kame e a 

náhradní baterii. 

- Indikace stavu nabíjení baterie v kame e se zobrazuje na elním panelu kamery. Podrobnosti 

naleznete v ásti Indikátor nabíjení v tomto návodu (podrobnosti kapitola 3.4). 

- Indikace stavu nabíjení náhradní baterie je umíst na na nabíje ce do vozidla. Viz tabulka v 

této ásti. 

Nabíjení baterie v kame e:

Nabíjení náhradní baterie:

(1) Vložte baterii do otvoru pro nabíjení náhradní baterie.

(2) Zkontrolujte, zda se po vložení baterie rozsvítí indikátor nabíjení.

Zcela vybitá baterie se v nabíje ce do vozidla dobíjí p ibližn  4 hodiny.

Výstraha!

Nenabíjejte baterie na nebezpe ném míst  nebo ve výbušném prost edí.  

(1) Umíst te kameru do nabíje ky do vozidla. 

Zkontrolujte, zda rukoje  pevn  sedí v držáku.

Zkontrolujte, zda je kamera správn  vyrovnaná a 

je zajišt n dobrý kontakt pro nabíjení. 

(2) Vytáhn te držák kamery nahoru a p es kameru, aby 

byl oto ený na displeji.

Indikace Stav

Svítí erven Baterie se nabíjí.

Svítí zelen Nabíjení je dokon eno.

Bliká erven Došlo k chyb .
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Víceú elová nabíje ka

Víceú elovou nabíje ku MSA lze použít k sou asnému nabíjení dvou náhradních baterií pro 

kameru Evolution 6000. Nabíje ka je napájena univerzálním sí ovým adaptérem 120/240 V AC a 

napájecím kabelem pro 12V cigaretový zapalova  ve vozidle pro mobilní použití. Podrobnosti 

naleznete v návodu k použití víceú elové nabíje ky. Nabíjení náhradní baterie:

(1) Zajist te, aby byla vložka adaptéru pro baterii do kamery (dodaná s nabíje kou) ádn  

vložena do l žka nabíje ky (obr. 12). 

(2) Zkontrolujte, zda se po vložení baterie rozsvítí indikátor nabíjení (spojený s použitím 

nabíjecího l žka). 

Obr. 12 Vložení baterie do l žka nabíje ky

Zcela vybitá baterie se ve víceú elové nabíje ce dobíjí p ibližn  4 hodiny.

Pozor!

Pokud by nebyl adaptér pro baterii do kamery vložen, mohlo by dojít k poškození nabíjecího 

konektoru akumulátoru a nabíje ky z d vodu nesprávného vyrovnání.

Indikace Stav

Svítí erven Baterie se nabíjí.

Svítí zelen Nabíjení je dokon eno.

Bliká erven Došlo k chyb .
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3.12 Pé e o baterii

P i každém použití kamery je nutné provést kontrolu baterií podle následujících kriterií:

- poškození pouzdra baterie

- poškození kontakt  baterie

- ne istoty na baterii

- správná funkce kamery, nabíje ky a všech indikátor

Kamery a p íslušenství, které neprojdou touto kontrolou, musí být vy azeny z provozu, dokud 

nebudou opraveny.

Baterie, které nesplní požadavky testu, musí být vym n ny.

POZNÁMKA: Doporu ujeme dobíjet každých šest m síc  baterie, které se nepoužívají nebo 

nebyly trvale v nabíje ce.
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4 Nastavení kamery

4.1 Nastavení kamery pomocí displeje (pouze modely EVOLUTION 6000+ a 6000X)

N kolik b žn  upravovaných možností je dostupných p ímo pomocí jednoduchého 

obrazovkového menu u model  kamer EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X. Tyto možnosti 

jsou dostupné pomocí menu kamery. ada rozší ených možností je dále dostupná pomocí 

softwarového nástroje MSA Fire Service. 

Nástroj Fire Service je zapot ebí pro p ístup k možnostem u modelu EVOLUTION 6000 (který není 

vybaven obrazovkovým menu). Informace o dostupných možnostech a použití balíku naleznete v 

návodu k použití nástroje Fire Service. Nástroj Fire Service je zdarma ke stažení na 

www.MSASafety.com a je uložen na disku CD p iloženém ke kame e. 

Obrazovkové konfigura ní menu umož uje m nit následující položky:

- Cíl digitální teploty (°F nebo °C) (Spotmeter)

- Konfigurace a kalibrace kompasu (EVOLUTION 6000+ a EVOLUTION 6000X)

- Jas displeje

- Jednotky dálkom ru (stopy nebo metry), pokud je instalován

- Zapnutí a vypnutí videovysíla e a výb r kanálu, pokud je videovysíla  instalován

- Zapnutí a vypnutí nahrávání videa (pouze model EVOLUTION 6000X).

4.2 Vstup do obrazovkového menu

(1) Zapn te kameru a zkontrolujte, zda je v Základním režimu dle NFPA.

(2) Oto te kameru vzh ru nohama.

(3) Sou asn  stiskn te a p idržte tla ítka ZOOM a PALETTE na t i sekundy, dokud se 

nezobrazí obrazovkové menu.

(4) Uvoln te tla ítka ZOOM a PALETTE.

(5) Vra te kameru do vzp ímené polohy.

Zobrazí se menu Config.

Obr. 13 Konfigura ní menu (pouze modely EVOLUTION 6000+ a 6000X)
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4.3 Možnosti

Výb r možností

POZNÁMKA: Možnosti, které nejsou v kame e nainstalovány, se nezobrazí. 

POZNÁMKA: Možnosti zablokované softwarem MSA FireService Utility se zobrazí šed  a nejdou 

vybrat. 

Možnosti konfigurace

U všech možností se zobrazí aktuální volba. 

Tla ítko Funkce 

Tla ítko ZOOM Tla ítko SCROLL (prochází dostupné možnosti)

Tla ítko PALETTE Tla ítko SELECT (vybere možnost)

Možnost Popis

Exit Opušt ní konfigura ního 

menu a návrat k 

normálnímu provozu

Spotmeter

(Cíl digitální 

teploty)

Nastavení digitální 

teploty, °F nebo °C, pro 

zobrazení teploty

(1) P EJD TE na °F nebo °C a ZVOLTE požadovanou hodnotu.

Výb r bude potvrzen a kamera se vrátí do hlavního 

menu Config.

Compass Zapnutí a vypnutí 

kompasu,

konfigurace zobrazení a 

kalibrace (pokud nebylo 

místní ovládání 

zakázáno v softwaru 

MSA FireService Utility)

(1) P EJD TE na COMPASS ON nebo COMPASS OFF a 

ZVOLENÍM zapn te nebo vypn te kompas.

(2) P EJD TE na SET DISPLAY TYPE TEXT a ZVOLENÍM 

vyberte textové ikony (zobrazuje se N, S, E, W, NW atd).

(3) P EJD TE na SET DISPLAY TYPE ICON a ZVOLENÍM 

vyberte pro indikaci sm ru ikonu kompasu.

(4) P EJD TE na CALIBRATE a ZVOLENÍM zkalibrujte 

kompas.

Doporu ujeme zkalibrovat kompas nejmén  jednou za 

m síc, zvlášt  když byla kamera vystavena p sobení 

silných magnetických polí.

(5) Zvolte YES, chcete-li pokra ovat v kalibraci, nebo NO, 

chcete-li kalibraci ukon it.

(6) Postupujte podle pokyn  na obrazovce.

(7) Držte kameru p ed sebou a oto te se k severu.

(8) Natá ejte kameru ve všech t ech osách.

Až se zobrazí text ALL DONE, kompas byl úsp šn  

zkalibrován.

Pokud se zobrazí zpráva „Calibration Failed“, ukon ete 

akci a zopakujte ji.

(9) ZVOLENÍM EXIT ukon ete kalibraci kompasu.

Výb r bude potvrzen a kamera se vrátí do hlavního 

menu Config.
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Ukon ení práce v obrazovkovém menu a návrat k normálnímu provozu

(1) P EJD TE na možnost EXIT.

(2) ZVOLENÍM možnosti EXIT se vrátíte k normálnímu provozu.

Display 

Brightness

Nastaví jas displeje 

nebo umožní 

automatické ízení jasu.

(1) P EJD TE na Set Brightness Auto a ZVOLENÍM zapn te 

automatické ízení jasu.

Automatické ízení jasu nastavuje jas displeje ve t ech 

úrovních podle okolního osv tlení.

Senzor okolního osv tlení je vpravo od indikátoru stavu 

baterie.

(2) Chcete-li nastavit nízký, st ední nebo vysoký jas, 

P EJD TE na:

Set to Low

Set to Med nebo

Set to High

(3) a VYBERTE danou možnost.

Výb r bude potvrzen a kamera se vrátí do hlavního menu Config.

Dálkom r Výb r jednotek 

dálkom ru (stopy nebo 

metry)

(1) P EJD TE na:

Set to Feet nebo

Set to Meters

(2) a VYBERTE danou možnost.

Výb r bude potvrzen a kamera se vrátí do hlavního menu Config.

Video Xmit - Zapnutí a vypnutí 

volitelného 

videovysíla e a výb r 

kanálu (pokud nebylo 

místní ovládání 

zakázáno v softwaru 

MSA FireService Utility)

(1) Chcete-li zapnout nebo vypnout videovysíla , P EJD TE na

Set Video Xmit ON nebo

Set Video Xmit OFF

Rozsvítí se LED indikátor p enosu videa ne elním 

panelu kamery.

(2) Chcete-li vybrat jeden ze dvou dostupných kanál  pro 

p enos videa, P EJD TE na:

Set Channel to A nebo

Set Channel to B.

POZNÁMKA: Dva videovysíla e ve stejné oblasti nemohou 

sou asn  používat stejný kanál.

Vybrané hodnoty budou potvrzeny.

Kamera se vrátí do hlavního menu Config.

Video 

Record

Zapnutí a vypnutí 

volitelného 

videorekordéru (pokud 

nebylo místní ovládání 

zakázáno v softwaru 

MSA FireService Utility).

(1) Chcete-li zapnout nebo vypnout nahrávání videa, 

P EJD TE na:

Set Video Recorder ON nebo

Set Video Recorder OFF.

Výb r bude potvrzen a kamera se vrátí do hlavního menu Config.

Možnost Popis
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4.4 Aplikace pro konfiguraci MSA EVOLUTION 6000

Aplikace pro konfiguraci MSA EVOLUTION 6000 je k dispozici pro opera ní systém Windows a 

umož uje uživateli zcela nakonfigurovat kameru. K dispozici jsou všechny možnosti konfigurace 

obrazovkového menu a také ada dalších, které umož ují úplný p ístup ke všem 

konfigurovatelným nastavením kamery.

N které z dostupných možností:

- Výb r a zapnutí a vypnutí palety barev (EVOLUTION 6000+, EVOLUTION 6000X)

- Možnosti zobrazení údaj  kompasu (EVOLUTION 6000+, EVOLUTION 6000X)

- Ovládání videovysíla e v etn  místního zablokování

- Ovládání ukládání videa v etn  místního zablokování (EVOLUTION 6000X)

- Nastavení asu a data (EVOLUTION 6000X)

POZNÁMKA: Dostupné možnosti závisí na modelu kamery EVOLUTION 6000.

Minimální požadavky na po íta  pro aplikaci FireService Utility:

- 1GHz procesor

- 512 MB pam ti RAM

- 850 MB volného místa na disku (32bitový systém) nebo 2 GB volného místa na disku (64bitový 

systém)

- Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8 nebo nov jší.

P ístup k možnostem a nastavením pomocí aplikace pro konfiguraci MSA EVOLUTION 6000

Zapojte p iložený kabel USB do po íta e.

POZNÁMKA: Pokud nepoužíváte p iložený kabel USB, používejte kabely max. délky 3 metry (9 

stop).

Spus te aplikaci pro konfiguraci MSA EVOLUTION 6000.

- Nástroj vyhledá kameru.

Obr. 14 Obrazovka Searching for TIC Connection

(1) Otev ete dví ka kamery, abyste získali p ístup k port m USB. Baterii nevyjímejte.

(2) Vyhledejte port USB ozna ený B pod dví ky baterie a zapojte kabel USB do tohoto portu 

(  obr. 11, str. 28).
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(3) Zapn te kameru EVOLUTION 6000.

POZNÁMKA: Kamera EVOLUTION 6000 TIC nesmí být p i používání aplikace pro konfiguraci 

MSA EVOLUTION 6000 v režimu OnScreen Setup.

(4) Postupujte podle pokyn  v po íta i.

Obr. 15 TIC Settings
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5 Údržba

Produkt by m l být pravideln  kontrolován a udržován školeným personálem. O pravidelné 

kontrole a údržb  je pot eba vést záznamy. Vždy používejte originální náhradní díly od 

spole nosti MSA.

Opravy a údržbu mohou provád t pouze autorizovaná servisní centra MSA. 

Zm ny a úpravy nejsou povoleny a mohou zp sobit zneplatn ní schválení.

MSA nese odpov dnost pouze za údržbu a opravy provedené jejími odborníky.

Kamera musí být skladována na suchém, chrán ném míst , p i teplotách -40 až +70 °C (-40 až 

158 °F).

5.1 P ed každým použitím

P i každém použití kamery je nutné provést vizuální kontrolu podle následujících kriterií:

- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pouzdra mechanickým, chemickým nebo tepelným 

zatížením.

- Zkontrolujte, zda nejsou na kame e uvoln né, nebo zda nechybí, šroubky, O-kroužky nebo 

t sn ní.

- Zkontrolujte, zda není prasklý nebo jinak poškozený displej. Zkontrolujte, zda jsou na míst  

všechny štítky.

5.2 Po každém použití

(1) Pe liv  vy ist te veškeré vn jší povrchy [pouzdro kamery v etn  rukojetí, o ky, displej a 

nosná za ízení] teplou vodou a jemným isticím prost edkem.

(2) Opatrn  ut ete do sucha m kkou látkou nepoušt jící chlupy. Nepoškrábejte displej.

(3) Je nutné zkontrolovat istotu všech p epína , tla ítek, pojistek prostoru pro baterii a ví ek 

a v p ípad  pot eby je nutné je vy istit pomocí m kké látky, z níž se neuvol ují vlákna, a 

kartá ku.

Výstraha!

Neotevírejte pouzdro termovizní kamery, protože kamera neobsahuje žádné ásti, které m že 

uživatel opravovat. Servis kamery smí provád t pouze autorizovaní pracovníci. NEDODRŽENÍ 

VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ M ŽE VÉST K ZÁVAŽNÉMU ZRAN NÍ NEBO ÚMRTÍ.

Pozor!

K išt ní kamery nepoužívejte žádná rozpoušt dla nebo edidla, protože by mohly agresivn  

poškodit povrch pouzdra. K išt ní kamery nepoužívejte abrazivní isticí prost edky nebo 

textilie, protože by mohly kameru poškodit.
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5.3 Vým na germaniových o ek

Kamera umož uje snadnou vým nu poškozených germaniových o ek.

Obr. 16 Držák germaniových o ek, díly a nástroje

Obr. 17 Držák germaniových o ek, je t eba vyšroubovat šroubky

Vým na germaniových o ek:

(1) Vyjm te z kamery baterii.

(2) Pomocí 2,5mm imbusového klí e vyšroubujte šest šroubk , které drží držák germaniových 

o ek.

(3) Vyjm te prasklé germaniové o ky a odstra te ne istoty, které se mohly dostat do ut sn ní.

(4) Vložte do držáku nové o ky a vra te držák do kamery.

(5) Dotáhn te šest šroubk  momentem 1,6 Nm (14 in-lbs.).

Výstraha!

Germaniové o ky je pot eba vym nit ihned po zjišt ní poškození. Kdybyste tak neu inili, mohlo 

by dojít k proniknutí vody a jiných ne istot do t la kamery a následn  ke ztrát  funk nosti kamery 

a k závažnému poškození elektronických komponent. Pokud by do pouzdra kamery vnikla voda 

nebo jiné ne istoty, kameru je t eba vrátit autorizované opravn  MSA. Kameru s poškozenými 

germaniovými o kami nepoužívejte.



EVOLUTION 6000 Termovizní kamera40

Servis MSA 

CZ

6 Servis

Pokud kamera vyžaduje servis nebo opravu:

(1) Kontaktujte zákaznický servis MSA na ísle 1-877- MSA-FIRE. Popište zástupci MSA 

problém co nejpodrobn ji.

(2) Ov te u zástupce MSA, že je produkt pot eba vrátit spole nosti MSA.

(3) P ed vrácením produktu termovizní kameru dekontaminujte a o ist te a odstra te veškerý 

nebezpe ný materiál, který se mohl na produktu usadit b hem jeho používání.

Zákony a p epravní p edpisy zakazují p epravu nebezpe ných nebo kontaminovaných 

materiál .

(4) Zasílejte vracené produkty (v etn  produkt  v záruce) s p edplacenou dopravou; spole nost 

MSA neakceptuje vracení zboží odb rem od zákazníka.
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7 Technické údaje 

kompatibilní s NFPA 1801, vydání z roku 2012 (není-li objednáno jinak, viz štítek na produktu)

ANSI/UL 12.12.01 t ída I, odd. 2, skupiny A, B, C a D

Nezápalné za ízení

Konstrukce Ohnivzdorná (materiál spl uje test NFPA vystavení p ímému ohni) 

IP67 (vydrží pono ení do hloubky 3 stop (1 metr))

P ibližné rozm ry Výška 11,6 inches (295 mm)

Ší ka 4,8 inches (122 mm)

Délka 7,3 inches (185 mm)

idlo Nechlazený mikrobolometr VOX

Velikost pole 320 X 240

Hmotnost (s baterií) EVOLUTION 6000 a 

EVOLUTION 6000+

EVOLUTION 6000X

1,25 kg

1,31 kg

Zdroj napájení Dobíjecí Li Ion baterie

Doba provozu 

(nomináln  72 °F, 22 °C)

EVOLUTION 6000 a 

EVOLUTION 6000+

EVOLUTION 6000X

2,5 až 3,5 hodiny v závislosti na režimu

2,0 až 3,0 hodiny v závislosti na režimu

Zorné pole 48° H; 37° V

Teplotní odchylka 

ekvivalentní síti

Vysoká citlivost <78 mK, 40 mK typická

Nízká citlivost <234 mK

Dálkom r Max. dosah 210 ft (70 m)

M ení teploty ±10 °C (18 °F) nebo ±10 % 

podle toho, která hodnota je 

v tší

Ukládání obrázk  

(pouze 

Evolution6000X)

Po et uložených obrázk min. 1 000

Formát JPG

Ukládání videa (pouze 

Evolution6000X)

Délka min. 4 h

Formát MPEG 4 elementární stream, bez 

zvuku

Po áte ní teplota Teplota okolí Doba provozu

Pokojová teplota 

(20 - 23 °C)

80 °C (176 °F) >30 minut

Pokojová teplota 

(20 - 23 °C)

120 °C (248 °F) >20 minut

Pokojová teplota 

(20 - 23 °C)

260 °C (500 °F) > 6 minut

Pokojová teplota 

(20 - 23 °C)

-40 °C (-40 °F) >25 minut

Pokojová teplota 

(20 - 23 °C)

-30 C (-22 °F) >40 minut

Skladovací teplota -40 až +70 °C (-40 až 158 °F).
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7.1 Technická data vysíla e

Frekvence a schválení

EN 301 489 Teil 1 & 3 (2000-08), EN 300 440-2V1.1.1 Teil 1 & 3 (2001-09), 

BAPT 222 ZV 105 & 106, BAP 122 R1, EMC, 

EN 61000-6-3 a EN 61000-6-2 / FCC ást 90 (pro 2,4 GHz)

Výkon p i 22 °C max. 500 mW 

Dosah vysílání  1000 m, LDS

Frekvence kanálu 1 v USA 2474 MHz 

Frekvence kanálu 2 v USA 2458 MHz 
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8 Objednací údaje

 Popis Obj. .

Lithium-iontová baterie 10120606-SP

Víceú elová nabíje ka (12V) 10145859

Náhradní sada germaniových o ek 10145772

Kabel USB pro konfiguraci/stahování videa 10145860-SP

Montážní sada pro nabíje ku do vozidla 10040222

Pojistky pro nabíje ku do vozidla 10145746-SP

emínek na záp stí 10039516

Ramenní popruh 10039515

Samonavíjecí lanko 10040226

Karabina 10040005

P enosný kuf ík 10127441-SP

Stativ 10145748

Sada štítk  (reflexní identifikace) 10145749

Sada pro požární stanice 10145750

Sada do vozidla 10145771
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вул. Новокостянтинiвська 13/10, 

офiс 305

04080 Київ

Phone  +380 [44] 205 56 40

Fax +380 [44] 205 56 41

infokiev@MSAsafety.com

Brazil

MSA do Brazil

Avenida Roberto Gordon 138

CEP 09990-901 Diadema

Sao Paulo-Brazil

China

MSA Hong Kong

25th Floor, Jupiter Tower, 

No. 9 Jupiter Street

Japan

MSA Japan 

165-0051 Tokyo

30-16, Nishiwaseda 3-chome

Shinjuku-ku

International Sales

[Africa, Asia, Australia, Latin America, 

Middle East]

MSA Europe

Thiemannstrasse 1

12059 Berlin

Phone +49 [30] 68 86 0

Fax +49 [30] 68 86 15 58

info.de@MSAsafety.com


