
Fuzja obrazu 
termowizyjnego i noktowizyjnego

●

Uniwersalna nakładka poszerzająca możliwości noktowizorów opartych o wzmacniacze obrazu 
o sygnaturę termiczną

Fuzja obrazu termowizyjnego 
i noktowizyjnego

Nakładka termowizyjna do noktowizji
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Nakładka termowizyjna ClipIR

Fuzja termo- i noktowizji jest nowym standardem w przypadku operacji w warunkach 
słabego oświetlenia. Połączenie niezrównanego w swych możliwościach 
detekcyjnych obrazowania termicznego z przeważającym w zakresie identyfikacji 
wzmacniaczem obrazu pozwala uzyskać znaczącą przewagę taktyczną.

Nowoczesne standardy prowadzenia walki wymagają gotowości do prowadzenia 
działań w całkowitej ciemności gdzie noktowizory oparte o  wzmacniacze obrazu 
nie zdają egzaminu – warunki całkowitego zachmurzenia, gęstego lasu lub dżungli. 
Urządzenie ClipIR w prosty sposób mocuje się do większości dostępnych na 
rynku urządzeń noktowizyjnych  uzyskując natychmiast urządzenie z fuzją termo- i 
noktowizji. 

Rozwiązanie ClipIR z opatentowaną technolgią bezmigawkową (Shutterless XTI 
Technology®) sprawia, że urządzenie to jest pierwszą nakładka termowizyjną 
zdolną wytworzyć pełen widok fuzji obu technologii obrazowania w zakresie pola 
widzenia 40°, w czasie rzeczywistym. 

• Pole widzenia 40° 

• Detektor termiczny MicroCAM®

• Opatentowana technologia CTi 

Shutterless Technology®

• Bateria 1AA

• Czas pracy baterii 4 godzin

• Nakładka kompatybilna  z 

większością noktowizorów 

Dane techniczne

Moduł obrazowania termicznego Thermoteknix MicroCAM – 384 x 288 25µm  40°FOV
Tryby pracy Pełna sygnatura termiczna, wyświetlanie krawędzi, pulsacyjny
Wymiary 80 x 109 x 41 mm
Waga 150g (z baterią)
Czas pracy baterii (jedna AA) 4 godziny

Przykład – Nakładka termowizyjna ClipIR® 
przymocowana do noktowizora NiCAM™-14 
NVG przy pomocy zintegrowanego uchwytu 
mocującego

Certificate Number 10088 
ISO 9001


