TiCAM 90
®

Câmera Termográfica Monocular

Câmera termográfica monocular de peso leve - em miniatura portátil ou montada em capacete

Visão Noturna Termográfica

TiCAM 90
®

TiCAM® 90 com lentes opcionais de 25 mm

•

3

sensores

de

temperatura

Câmera monocular termográfica TiCAM 90

MicroCAMTM
•

Operação sem obturador

•

Ponteiro laser

•

Montada no capacete ou portátil

•

1 bateria AA

•

Zoom digital

A TiCAM 90 é um dispositivo gerador de imagens termográficas disponível em
miniatura portátil ou montada em capacete, para uso militar ou civil, tais como
forças táticas especiais, operações de busca e resgate, policiamento, segurança de
fronteiras, aquisição de alvo, operações de combate às drogas, monitoramento de
longo alcance de áreas de proteção ambiental e controle de caça ilegal, operações
VIP e para cenário situacionais gerais.
Estão disponíveis dois modelos:
TiCAM 90 e TiCAM 90+, com uma versão de maior resolução e mais longo alcance.

Dados técnicos
Sensor

Modelo TiCAM 90 - Thermoteknix MicroCAM 3 - detector de 384 x 288, 17µ
Modelo TiCAM 90+ - Thermoteknix MicroCAM 3 - detector de 640 x 480, 17µ

Lentes

Campo de visão de 40° (Lentes padrão)
Lentes opcionais de 25 mm

Dimensões (L x C x A)

112 x 50,5 x 60,5 mm

Peso

225 g

Modelo TiCAM 90+, desempenho de alcance 17µ (640 x 480)

Modelo TiCAM 90, desempenho de alcance 17µ (384 x 288)
Detecção humana 351 m
Reconhecimento humano 88 m

Detecção humana 575 m
Reconhecimento humano 144 m

Identificação humana 44 m

Identificação humana 72 m
Detecção de tanques 1321 m

Detecção de tanques 807 m
Reconhecimento de tanques 202 m

Reconhecimento de tanques 330 m
Identificação de tanques 165 m

Identificação de tanques 101 m
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TiCAM 90 Desempenho de alcance (lentes opcionais de 25 mm)
Detecção humana 980 m
Reconhecimento humano 245 m
Identificação humana 123 m
Detecção de tanques 2.255 m
Reconhecimento de tanques 564 m
Identificação de tanques 282 m
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Os produtos Thermoteknix MicroCAMTM e TiCAM® não estão sujeitos ao controle dos Regulamentos de Tráfego Internacional de Armas (ITAR) dos EUA, mas pode ser necessária
uma licença de exportação do Reino Unido, dependendo do país e especificações do usuário final . Nem todos os recursos estão presentes em todos os modelos. TiCAM® é uma
marca registrada comercial da Thermoteknix Systems Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações.
TiCAM® é projetada e fabricada no Reino Unido.

Escritório central nos EUA:
Teknix House, 2 Pembroke Avenue
Waterbeach, Cambridge, CB25 9QR, Reino Unido
Tel: +44 (0)1223 204000 Fax: +44 (0)1223 204010
Web: www.thermoteknix.com E-mail: sales@thermoteknix.com

Certificate Number 10088
ISO 9001

