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FuseIR – نظام الرؤية الليلية المدمج

الحراري  للتصوير  قلب  عن  فضالً  والتردد،  الحساسية  عالي  الصورة  لتعزيز  أنبوب  على   FuseIR  يعتمد 
 .Thermoteknix MicroCAM 3

شركة  من   Shutterless XTI Technology®  تقنية باستخدام  الليلية  للرؤية  المطّور  الوحيد  الجهاز  ويمثل 
Thermoteknix المسجلة ببراءة اختراع، والتي تخلو من األجزاء المتحركة، وتعمل في صمت تام وال تنقطع فيها أبًدا 

إمكانات الرؤية. 

ويدعم نظام FuseIR استخدام تقنية I2 فقط، أو استخدام التقنية الحرارية فقط، أو األنظمة المدمجة، وال يتجاوز وزنه 
400 غم ال أكثر، وهو يضاعف من إمكانات الكشف والتحديد في جهاز صغير الحجم محمول في اليد أو قابل للتركيب 

على الخوذة.

 	MicroCAM®   المستشعر الحراري

تشغيل دون مصراع	 

أٍنبوب I2 عالي األداء	 

 	VAS متوافق مع غالف

عمر البطارية يبلغ 6 ساعات	 

قابلية لالستخدام على العين اليسرى أو اليمنى	 

• 	

المكتب الرئيسي بالمملكة المتحدة: 
 Teknix House, 2 Pembroke Avenue

Waterbeach, Cambridge, CB25 9QR، المملكة المتحدة 
هاتف: 204000 1223(0) 44+  فاكس: 204010 1223(0) 44+ 

sales@thermoteknix.com :البريد اإللكتروني  www.thermoteknix.com :الويب
Langham يونيو 2017 × 1000

Certificate Number 10088 
ISO 9001

 ال تخضع المنتجات المبنية على تقنية ®Thermoteknix MIRICLE و MicroCAMTM إلى رقابة النظام األمريكي للتحكم في تداول األسلحة (US ITAR)، لكنه قد يتطلب استصدار رخصة تصدير من المملكة المتحدة تبعًا لبلد المستخدم والمواصفات. 
تم تصميم نظام FuseIR وتصنيعه في المملكة المتحدة.

نظام FuseIR غير مخصص لالستخدام في الواليات المتحدة | تخضع المواصفات للتغيير

البيانات الفنية

نظام -Thermoteknix MicroCAM 3  384 ×  288  17 ميكرو مع نطاق رؤية بزاوية 31 درجة وحدة التصوير الحراري 
I2   عالي األداء لتعزيز الصورة بنطاق رؤية يبلغ 40 درجة أنبوب 

Full Thermal )حراري بالكامل(، Full Intensified )معزز بالكامل للصور(، Full Fused )مدمج تماًما(،  أوضاع التشغيل 
Edge Enhancement )تعزيز الحافة(

72.5 × 141.5 × 78.5 ملم األبعاد )عرض × طول × ارتفاع( 
400 كلغ الوزن  

لمدة 6 ساعات  )AA عمر البطارية )2× بطارية مقاس

   رصد األفراد 468م
   تمييز األفراد 117م

   تحديد هوية األفراد 58م

   رصد الدبابات 1076م
   تمييز الدبابات 259م

   تحديد هوية 135م
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:FuseIR أداء نطاق الوحدة الحرارية لنظام


