
EVOLUTION® 5000-serien 
Den optimala IR-kameran för varje situation



EVOLUTION® 5000-serien  –
Modulära och mångsidiga IR-kameror

MSA har nu med hjälp av den senaste tekniken lyckats utveckla 5000- serien ännu mer och kan nu hjälpa dig bemästra
värme och rök mer än någonsin. Fyra IR-kameror har utvecklats för att passa varje situation. Samtliga modeller har samma
ergonomiska utformning. Dessutom har de identiskt och enkelt handhavande vilket minimerar utbildningsbehovet och
risk för felaktig användning. Bildkvalitén är i världsklass – vi använder fortfarande mikrobolometer av VOx typ i hela 5000-
serien – samtliga med den välkända Heat Seekern i både hög- och lågkänslighetsläget. Du får alltså fortfarande en effek-
tiv värmesökare även i högskänslighetsläget. Egenskaperna för respektive modell har tagits fram för att tillmötesgå alla
olika krav och önskemål som ställs av den svenska räddningstjänsten. För detaljerad information se sida 7.

n EVOLUTION 5800 – Premiumkameran: Den skarpaste sensorn med fem valbara färgpaletter
n EVOLUTION 5200 HD – Premiumkameran: Den skarpaste sensorn
n EVOLUTION 5200 – Storsäljaren: Välkänd och välrenommerad
n EVOLUTION 5600 – Basmodellen: Enkel och funktionell

Självklart är den populära videofilmningsenheten samt den trådlösa sändaren kompatibel med alla fyra kamerorna.
Videofilmningsenheten ger Dig unika möjligheter att dokumentera rörliga bilder. De överförs enkelt till din dator med ett
minneskort. Med hjälp av videoöverföringssystemet får rökdykarledaren insikt om vad rökdykaren ser i realtid. 
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Egenskaper 

Ergonomisk form 
Balanserad vikt
Omedelbar uppstart
Enknappshandhavande
Direkt omkoppling mellan olika lägen

Två känslighetslägen med brett temperaturomfång 
Modern sensor 
Quick-Temp med stapeldiagram och digital visning 
Heat Seeker PLUS 
Detaljvisning

Fem valbara färgpaletter (EVOLUTION 5800) 

Slutarindikator för automatisk kalibrering

Robust gummiklätt hölje 
Kapslingsklass IP 67

Videofilmning och trådlös sändare kan monteras 
i efterhand

Fördelar 

Enkel att lämna över inom gruppen 
Förebygger trötthet 
Startklar inom 1 sekund 
Omöjligt att göra fel
Ingen viktig information tappas bort 

Optimal bildkvalitet oavsett temperatur 
Högsta bildkvalité 
Snabb temperaturinformation 
Avgör brandens intensitet och riktning 
Fler detaljer i situationer med extrema temperatur-
förändringar  
Inställbar visning beroende på användningsområdet 

Ingen bildinformation går förlorad 

Klarar ett fall på 2 m 
Ingen inträngning av vatten eller damm

Kameran behöver inte uppgraderas Köpet kan göras när
som helst Monteringen går på några sekunder

Detaljerad
information om
situationen

Lätt att 
komplettera

Hög hållbarhet

Ökad säkerhet

Enkelhet



Med ett komplett produktprogram kan vi nu ge dig en bredd och djup som passar alla olika
applikationer som ni kan ställas inför. Ditt val av kamera från MSA styrs inte i första hand av
applikationer utan snarare av dina krav på upplösning, bildkvalité och ekonomi. 

n Objektskontroll och utsida applikationer
Alla EVOLUTION kameror ger snabb information om brand- och värmeutvecklingen på eller
utanför brandplatsen som hjälper dig vid taktiska och operativa överväganden. Utmärkt till-
sammans med skärsläckare.

n Rökdykning
Effektivare släckning, snabb och säker navigering etc samt enkel lokalisering av heta värme-
källor, dolda/glödbränder.

n Farligt gods och industriapplikationer
EVOLUTION 5800 och 5200 HD ger mycket detaljerad information, särskilt när man vill hitta
ursprunget till brandhärden eller överhettningen och följa deras rörelse. Med den unika bild-
förstoringsfunktionen och de fem valbara paletterna kan EVOLUTION 5800 användas för att
göra inspektioner och kontrollera underhåll. Överhettade elektroniska komponenter kan
lokaliseras för att förebygga uppkomst av brand.

n Brandventilation etc
Identifiering av områden med värmeackumulation, möjliga ventilationspunkter och risk för
övertändning. 

n Eftersläckningsarbete
Kontrollera temperaturförhållanden och att glödbränder eller glödande material inte finns
kvar.

n Dokumentation och incidentkontroll
Dokumentera insats och/eller utbildning med rörliga bilder. Med trådlös sändning ser rökdy-
karledaren vad rökdykaren ser på brandplatsen i realtid och har möjlighet att dokumentera 
händelseförloppet.

n Utredningar efter brand
Med färgskalorna i Evolution 5800 upptäcks minimala temperaturskillnader så att exempel-
vis den ursprungliga brandhärden kan lokaliseras.

n Skogsbränder etc 
Snabb sökning av stora områden efter värmekällor underlättas avsevärt med EVOLUTION-
serien.
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Användningsområden
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Bildkvalitet
Den överlägsna bildkvaliteten är möjlig, rent fysiskt, tack vare det
höga ISDR-värdet på hela 4795 för EVOLUTION 5800, 5200 HD och
5200 modellerna.
En värmekameras ISDR-värde beror på känsligheten och mätområ-
det I respektive läge. Det höga ISDR-värdet i EVOLUTION 5200 och
5200 HD uppnås tack vare en mycket hög känslighet och ett stort
mätområde, i standardläge, såväl som rökdykarläge. Detta är unikt.

EVOLUTION 5800, 5200 HD, och 5200 har en känslighet på 0,065 °C
i högkänslighetsläget (sk standardläget) vid mät ning av tempera-
turer upp till 160 °C.

I lågkänslighetsläget (sk rökdykarläge) är känsligheten hela 0,24 °C
vid temperaturer upp till 560 °C (Obs. i rökdykarläget är normalt
sett känsligheten betydligt sämre). 
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Hög- och lågkänslighetslägena för EVOLUTION 5800,  5200 HD och 5200 modellerna
– Vertikalt: känslighet, horisontellt: mätområde.

Användarvänlig och fältmässig
EVOLUTION 5000 serien är smidig, ergonomisk, kompakt har mycket låg vikt och hanteras med
endast en knapp.

De fyra modellerna, videofilmningsenheten och överföringssystemet är testade mot damm, 
vatten, värme, lågor, slag, fall och vibrationer. Samtliga komponenter är testade enligt senaste 
standarder som specificeras på sidan 11. Dessutom är alla modeller konstruerade så att de flyter
vilket har uppskattats av många.

Sensorprestanda
Dagens moderna IR/värmedetektorer är uppbyggda av tusentals pixlar på ett chip, stort som en fingernagel. Genom samverkan kan dessa 
pixlar mäta värmeenergi och sedan konvertera detta till en för ögat synlig bild. 

Sensorerna i EVOLUTION 5000 serien är av okyld vanadium oxid microbolometer typ, dessa är smidiga och lätta samtidigt som man får 
en mycket hög bildkvalité. MSA’s fyra olika modeller har tre olika nivåer av upplösning för att möta kraven från räddningstjänsterna. För
mer information se sida 7. 

Gemensamma fördelar

Känslighet – 2 lägen
Samtliga sensorer i EVOLUTION-seien är försedda med två käns lighets lägen
precis som många andra microbolometersensorer. EVOLUTION VOx skiljer
sig dock åt i flera avseenden:

Högkänslighetsläge – Standardläge
I detta läge har kameran maximal upplösning och naturligtvis gäller det att
utnyttja detta så mycket som möjligt. Det unika med Evolution serien är att du
får högkänslighetsläge dvs. maximal upplösning även vid värmeexponering.
Tack vare detta får du dessutom en fungerande Heat Seeker dvs värmesökare
med infärgning även i högkänslighetsläget. 

Lågkänslighetsläge – Rökdykarläge 
Samtliga micrcobolometrar växlar över till lågkänslighetsläge vid viss vär-
meexponering. Alla kameror har i detta läge en betydligt lägre upplösning.
Det unika med 5000 serien är att den växlar över först vid högre temperaturer.
Dessutom har kamerorna i EVOLUTION serien en världsledande upplösning i
lågkänslighetsläget. Du får alltså detaljerade bilder – trots lågkänslighetsläget
– av föremål i rökdykar miljöer med hög temperatur till och med bakom en
brandhärd.

Högkänslighetsläge med Heatseeker: Observera detaljrikedomen I 
bilden
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Heat Seeker PLUS
Den revolutionerande värmesökningsfunktionen Heat Seeker PLUS med färgpix-
lar från ljusgult till mörkrött indikerar förändringar i föremålens temperatur. Du
får snabbt, enkelt och utan tolkning information om var värmekällorna finns –
relativt temperaturen på omgivande föremål vilket naturligtvis är kritsikt. Därför
har vi olika inställningar beroende på omgivningen. Observera att denna funk-
tion även finns i högkäns lig hetsläget (se ovan) – du får alltså en värmesökare
även i lägre temperaturer. Detta är viktigt för att fastställa eldens intensitet och
riktning och skapar termobilder i en kvalitet du aldrig tidigare sett.

Slutarindikator
Slutarindikatorn gör användaren uppmärksam på att den automatiska kalibre-
ringen är i drift. Detta visas genom en grön fyrkant längst upp till vänster i fön-
stret. Tack vare denna säkerhetsinformation undviker du att missa vital informa-
tion.

Omedelbar och automatisk växling mellan hög – och låg käns -
lig hetsläge
Först när hela 32% av värmebilden är mättad med hög temperatur i högkänslig-
hetsläget kommer EVOLUTION 5800 & 5200 HD kamerorna att automatiskt växla till
lågkänslighetsläget (flertalet IR-kameror växlar väsent ligt mycket tidigare och vid
lägre temperatur). EVOLUTION 5200 & 5600 växlar vid 15% mättnad Denna växling
tar mindre är en sekund vilket gör att användaren slipper störande fördröjningar.
Detta ger dig maximalt utnyttjande av bildkvaliten i högkänslig hets läget.

Lågkänslighetsläge med Heatseeker: Observera hur väl rökdykaren
syns bakom brandhärden.

Standby funktion
Samtliga kameror i EVOLUTION 5000 har en energisparfunktion. Tryck en extra
gång på startknappen och displayen stängs av.

Temperaturmätning
Vid temperaturmätning med en värmekamera påverkas noggrannheten i tempe-
raturavläsningen av upptagningsområdet och avstånd. Med ett upptagningsom-
råde på t ex 20 :1 blir temperaturnoggrannheten på lite avstånd mindre nogg-
grann eftersom den mäter medeltemperaturen av allting i upptagningsområdet

Samtliga EVOLUTION 5000 modellerna har det imponerande upptagningsområ-
det 85 :1 för mer exakt noggrannhet. Området på vilken temperaturen mäts beror
alltid på avståndet till målet. Förhållandet 85:1 innebär att på 85 meters håll är
det område som mäts < en meter (i exemplet ovan blir det område som mäts 
1 meter på 20 meters avstånd).

Diameter [meter]

0,24 0,48 0,72 < 1

Avstånd

20 m

85 m
60 m

40 m
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Quick-Temp
Den för MSA exklusiva funktionen Quick-Temp visar temperaturen på 2 olika sätt:
1. Digitalt dvs. med siffror och 2. I stapelform. De digitala siffrorna använder du för
kontroll av mindre temperaturskillnader och stapeln för snabb avläsning och
kontroll om temperaturen stiger eller sjunker. Stapeln visas i 2 versioner för bätt-
re precision: I högkäns lig hetsläget är den i skala 0–150 grader C och i lågkänslig -
hetsläget i skala 0–500 grader C (se bild till vänster).

Display
Samtliga modeller i EVOLUTION 5000 serien har en väl tilltagen 3,5� display. Detta inne-
bär att flera personer, utan problem, kan se in i kameran samtidigt.

Digital Zoom
EVOLUTION 5200 HD & 5800 har som tillval en 2 x digital zoom funktion de gånger man
vill komma närmare källan och få mer detaljerad information vilket är användbart vid
större avstånd.

Bättre bildfunktioner och bredare färgpalett
Den nya programvaran Image Detail Enhancement (IDE) förbättrar
bildfunktionerna hos EVOLUTION 5800 så att bilden motsvarar
verklighetens relativa temperatur differenser. Detaljerna syns även
om temperaturdifferenserna är stora.

Dessa förbättrade bildfunktioner kombineras med fem olika val-
bara paletter, så att användaren kan få en bild som maximerar den
tillgängliga informationen för den aktuella situationen, även när
kontrasterna är små i omgivningen.

Normal EVOLUTION 5200 HD & 5800 bild 

2 x Zoom EVOLUTION 5200 HD & 5800 bild 

Strömförsörjning
De Litium Ion batterier som används i samtliga EVOLUTION kameror är pålitliga
och de ger lång insatstid kombinerat med mycket låg vikt och storlek. Vidare
behöver de ej laddas ur med jämna mellanrum.

Varmt visas vitt Varmt visas svart

Varmt och kallt kontrasteras Sammansmältningskaraktär

Regnbågskaraktär
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Välj mellan 4 olika modeller
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EVOLUTION

Rökdykning & Brandbekämpning

Objektskontroll

Ventilation

Farligt gods

Underhåll

Eftersök & Räddning

Skogsbränder

Dokumetation & Incidentkontroll

Trafikolyckor

Utredning efter branden

Specialuppgifter

Sensor

Upplösning (pixlar)

ISDR (Instantaneous Scene Dynamic Range)

Högkänslighetsläge (mK)

Lägkänslighetsläge (mK)

Synfält/vidvinkel (horisontell/vertikal)

Digital Zoom 2 x

Standby funktion

Video Output

Quick Temp – temperaturmätare

Heat Seeker PLUS

Vikt (med batteri)

Dimensioner (H x B x D)

Strömförsörjning
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Strömkonsumtion
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< 6.0 W nominellt vid 22 °C

RS-170

+ Bra,   ++ Bättre,   +++ Bäst

okyld vanadium oxid mikrobolometer

Eg
en

sk
ap

er
Bi

ld
kv

al
ite

t
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Det kompletta produktprogrammet
som motsvarar alla era behov

EVOLUTION 5200 HD –
Premiumkameran.
n Maximal bildkvalitet

n Image Detail Enhancement (IDE)

n ger detaljerad information

n tillval digital zoom x 2
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EVOLUTION 5800 –
den mångsidiga.
n 5 valbara färgpaletter

n Image Detail Enhancement (IDE)

n maximal upplösning

n tillval digital zoom x 2
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EVOLUTION 5200 –
Storsäljaren.
n Hög bildkvalitet

n Imponerande vidvinkel i displayen

n Beprövad

9

EVOLUTION 5600 –
Basmodellen.
n Ekonomisk och prisvärd

n Alltid med funktionerna

n Heat Seeker & Quick temp



Videofilmning och överföringssystem

Videofilmning
Med videofilmningsmodulen Videocapture kan du spela in videosekvenser innehållande 
rörliga bilder på ett synnerligen enkelt och säkert sätt. Den har egen batteriförsörjning och
påverkar således inte kamerans insatstid. Detta tillbehör är en unik funktion och är idealisk för
dokumentation och utbildning.

n Den lilla och oberoende modulen kan lätt monteras och demonteras från vilken värme -
kamera som helst i 5000 serien. Detta tar bara ett par sekunder

n Ett inbyggt minneskort av standardtyp ger upp till 2 timmars filmkapacitet I formatet MPEG-1.
Detta format är enkelt att ladda ner till PC med standardkort läsare

n Varje filmsekvens sparas automatiskt, var 5:e minut

n Du behöver inga speciella mjukvaror – användarvänligt

Videosändare
Sänd trådlöst i realtid direkt från rökdykarna till rökdykarledaren/insats centralen: med 
EVOLUTION videoöverföringssystem bestående av en sändare och olika mottagarstationer 

n Liten och lätthanterlig fristående enhet med egen batteriförsörjning

n Kan monteras på samtliga kameror I EVOLUTION serien – ingen uppgradering krävs

n Valfrihet att använda sändaren på vilken kamera du vill – fungerar med samtliga mottagare

n Analogt system med 2 kanaler, egen batteriförsörjning och godkända frekvenser

Mottagarstation m 12� skärm
MSA har en mängd olika mottagare. Den kraftigaste av våra mottagare i sortimentet är inbyggd
i en bärväska med hjul.

n Robust

n Finns med eller utan en rejäl 12� skärm

n Inbyggd videoutgång för anslutning till extern skärm eller inspelning

Videoöverföringsavstånd
n Öppen terräng: > 5000 meter 

n Skog: 200–1000 meter (beroende på täthet)

n Tunnelbanesystem: ca. 750 meter

n Betongkulvert: ca. 60 meter
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Tekniska specifikationer

Godkännanden och tester

IP klass Damm & Vatten CEI, IEC 529, skyddsklass IP 67
(IP 54 för mottagaren)

Flam-test Simulerat enligt NFPA 1981–2002
Värmeexponering Simulerat enligt NFPA 1982–1998
Vibration MIL-STD-810E kategori 1, lösgodstransport
Radiofrekvensstörning Uppfyller kraven i direktiven 89/336/EEC

i enlighet med EN 61000-6-2
och EN 61000-6-4, FCC del 15

Roll over (fordonsladdare) Simulerat enligt NFPA 1901–12, 1.7
Fall & Stötar 3 på varandra följande gånger mot betong 

från 2 meter i valfri vinkel
(för videofilmkamera och sändare 1,22 m)

Värmetålighet 260 °C under > 8 minuter
120 °C under >20 minuter

Technical Details

EVOLUTION 5800, 5200 HD, 5200, 5600
Sensor Okyld mikrobolometer av Vanadium Oxid
Vikt 1,2 kg (med batteri)
Mått 275 x 205 x 112 mm (H x B x D)
Strömkonsumtion <6.0 W nominellt vid 22 °C
Videoutgång RS-170
Insatstid > 2 timmar

Video Capture
Vikt 380 g (med batteri)
Mått 120 x 140 x 120 mm (H x W x D)
Inspelningstid 2 timmar
Minneskort Standard RS-MMC
Dataformat MPEG-1
Insatstid > 5 timmar

Transmitter
Vikt 460 g (med batteri)
Mått 210 x 140 x 120 mm (H x B x D)
Sändeffekt 450 mW EIRP
Insatstid > 4 timmar

Mottagarstation
Antenn Riktad flat panel (18 dB)
Videoutgång BNC-kontakt (utvändig)

NTSC på mottagare utan skärm
PAL på mottagare med skärm

Strömförsörjning 12/24 VDC och 110/230 VAC
Övriga godkännanden E1 för fordon

För alla enheter
Strömförsörjning Uppladdningsbara Litium Ion batteri 
Garanti 2 år

EVOLUTION® 5000 – Moduluppbyggt värmekamera system

Flam test 

IP-67 test
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EVOLUTION 5800 TIC
(Video Output, Heat Seeker PLUS och Quick-Temp som standard)
10098049 EVOLUTION 5800 standard med viloläge
10098048 EVOLUTION 5800 med digital zoom x 2 (utan viloläge)

EVOLUTION 5200 HD TIC
(Videoutgång, Heat Seeker PLUS och Quick-Temp som standard) 
10081715 EVOLUTION 5200 HD standard med Standby funktion
10081714 EVOLUTION 5200 HD med Digital Zoom x 2 (utan Standby funktion)

EVOLUTION 5200 TIC
(Videoutgång och Standby funktion som standard)
10063770 EVOLUTION 5200 standard TIC
10063772 EVOLUTION 5200 med Quick-Temp
10063773 EVOLUTION 5200 med Heat Seeker PLUS
10063775 EVOLUTION 5200 med Heat Seeker PLUS och Quick-Temp

EVOLUTION 5600 TIC
(Standby funktion, Heat Seeker PLUS och Quick-Temp som standard)
10083575 EVOLUTION 5600 standard 
10083576 EVOLUTION 5600 med videoutgång

Tillbehör beställs separat.

Konstant strömförsörjning 

Support & beställningsinformation

Tillsammans med högteknologiska IR-kameror tillhandhåller MSA en rad olika
till behör och kundanpassade lösningar.

MSA hjälper er gärna med råd och svar på frågor så att ni får exakt den konfigu-
rering som bäst passar era behov. Detta så att ni får den absolut mest kostnads-
effektiva kameran. 

Komponenterna i EVOLUTION är service- och underhållsfria. Skulle er utrustning
behöva repareras är ni välkommen att kontakta oss på MSA Nordic för assistans.

Videofilmning
10064785 Videofilmningsmodul

(inkl. 10043960 Litium Ion batteri; 10069791 MMC-
Memory kortläsare och 10069792 RS-MMC minneskort 
1 GB)

Videoöverföringssystem
10048841 Transmitter (inkl. 10043960 Litium Ion batteri) 
10039300 Mottagarstation med väska (utan skärm)
10049271 Mottagarstation med skärm och väska
10067721 Mottagarstation (utan skärm och väska)

Tillbehör
10043951 Batteriladdare
10043960 Lithium Ion batteri
10101312 Fordonsladdare
10067707 Fordonskonsol (ej laddare)
10040223 Kameraväska
10038970 Skärmskydd av engångstyp (förpackning om tre)
10039516 Handledsband med låsning
10039515 Axelrem
10040226 Utdragbar bärlina
10040005 Karbinhake
10039603 Solskydd
10040163 Reflexsats
10062184 Reflekterande märkning (skriv ditt id-nr etc)
10090902 Tripod hållare
10040004 Videoadapterkabel av typ SMA till BNC
GA10007002 Konstant strömförsörjning med ställ
10032164 Imskyddsmedel klar-pilot spray 

Fordonsladdare

MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. + 46 (0)40 699 07 70
Fax. + 46 (0)40 699 07 77
E-mail info@msanordic.se
www.msanordic.se

Reservation för ändringar

ID 34-315.2 SE/04/10.11

Dessa produkter distribueras av
MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1517
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

Medlem av
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