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البيانات الفنية
بولومتر مجهري طويل الموجة غير مبرد من السليكون غير البلوري 640 × 480 × 17 ميكرو   مستكشف باألشعة تحت الحمراء 

موجة طويلة )نطاق 14-8 ميكرو( الطول الموجي لجهاز الكشف 
60 ملم، أو 75 ملم، أو 100 ملم، بما يخضع للمواصفات )ضبط البؤرة يدويًا( عدسة 

10 م إلى ما ال نهاية نطاق البؤرة 
مستمر 1× إلى 4× التكبير في وحدة التصوير الحراري 

OLED مزدوج، 800 × 600 60 هرتز الشاشة 
تسجيل فوري رقمي للصور الساكنة/الفيديو لمدة تصل إلى 12 ساعة التسجل في الكاميرا 

نظام إيزي سيف 1550 نانومتر  وحدة تحديد المدى بالليزر 
3 كلم )وفقًا لمواصفات الهدف المعيارية لدى حلف الناتو(، وذلك حتى 5 كلم  المدى 

تبعًا للظروف المناخية وظروف الهدف.  
)WMM(  World Magnetic Model موديل بوصلة مغناطيسية رقمية 

WGS84/UTM/MGRS أنظمة ذات إحداثيات يمكن اختيارها بأنظمة L1 C/A  GPS
650 نانومتر )مرئي( أو 850 نانومتر )قابل للكشف من خالل الرؤية الليلية( - ويخضع ذلك للمواصفات عالمة تحديد األهداف بالليزر 

)]Li ion[ يوصى باستخدام نظام الليثيوم أيون( AA 8 × بطاريات الطاقة 
24-10 فولت تيار مستمر مصدر الطاقة الخارجي 

حتى 8 ساعات في ظروف االستخدام العادي فترة التشغيل )بالبطاريات( 
UNC 1/4-20 حامل ثالثي  

مصنوع من األلومنيوم الغالف الخارجي 
خيار إليقاف تشغيل الفالش  

196 )طول( × 88 ملم )عمق( - 164 ملم )عرض( األبعاد 
>2.0 كلغ الوزن  

MIL-STD-461و MIL-STD-810 معيار المواصفات البيئية 
USB مع خاصية التشغيل عن بُعد من الكمبيوتر، بما يشمل تنزيل الصور وتخزينها الوصالت الخارجية 

منظار حراري ثنائي متعدد الوظائف مع وحدة ليزر لقياس المسافات 

TiCAM 1000B هو مستشعر متعدد األغراض لالستخدامات األمنية وأغراض الرصد والمراقبة خالل أوقات النهار 
والليل. يعتمد الجهاز على نظام تصوير حرارية دون خاصية تبريد بدقة عالية MicroCAM 3 مع نظام لتحديد المدى 
العالمي  المواقع  تحديد  بنظام  الكاميرا، مع االسترشاد  داخل  بالليزر، وبوصلة مغناطيسية رقمية، وتسجيل فوري رقمي 

)GPS( وتقوم بتقديم بيانات الموقع واإلحداثيات بدقة.

المراقبة األمامية،  الوزن والحجم الصغير، مما يجعله مناسبًا لالستخدام مع فرق  TiCAM 1000B بخفة  يتمتع نظام 
والبحث واإلنقاذ، والمشاة، وقوات تأمين الثغور، والوحدات الخاصة التي حصلت على مستويات متفاوتة من التدريب.

يعمل TiCAM 1000B باستخدام بطاريات مقاس AA أو مصدر طاقة خارجي. ويمكن توصيله بأنظمة متعددة للمعلومات 
والقيادة لتبادل المعلومات في الوقت اآلني.

جهاز تصوير حراري دون خاصية تبريد	 

جهاز ليزر لتحديد المسافات آمن على األعين 	 

بوصلة مغناطيسية رقمية	 

نظام تحديد األهداف بالليزر	 

 	)GPS( نظام تحديد المواقع العالمي

تسجيل رقمي آني	 

Certificate Number 10088 
ISO 9001

*مالحظة. هذه األرقام محتسبة ال أكثر، وقد يختلف األداء على أرض الواقع تبعًا لظروف الجو. 
ال تخضع المنتجات المبنية على تقنية  ®TiCAM من Thermoteknix إلى رقابة النظام األمريكي للتحكم في تداول األسلحة )US ITAR(، لكنه قد يتطلب استصدار رخصة تصدير من المملكة المتحدة تبعًا لبلد المستخدم والمواصفات. ال تتوفر جميع الميزات في كل الموديالت. 

 .Thermoteknix Systems Ltd هي عالمة تجارية مسجلة لشركة TiCAM®

تخضع المواصفات للتغيير.  
تم تصميم نظام  ®TiCAM وتصنيعه في المملكة المتحدة.

1000BTiCAM®

التمييز*الكشف*الرصد*نطاق الرؤية ]FOV[ )مائل(الفتحةالطول البؤري

60f/1.212.9° ملم
 2350 م
5000 م

 575 م
1350 م 

 290 م )فرد(
650 م )دبابة(

75f/1.110.4° ملم
2900 م 
6500 م 

 735 م 
1600 م 

 360 م )فرد(
825 م )دبابة( 

100f/1.57.8° ملم
3922 م
9020 م

980 م
2255 م

490 م )فرد(
1127 م )دبابة(

تشكيلة متاحة لالختيار لتناسب التطبيقات والمتطلبات المختلفة


