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Criação de imagens térmicas portáteis
A TiCAM® 600 é um gerador de imagens térmicas portátil de especificação militar de médio alcance para aplicações militares e civis 

incluindo forças especiais, busca e salvamento, polícia, segurança nas fronteiras, aquisição de alvos, operações antidrogas, guardas 

florestais a monitorizar caçadores de vida selvagem/caça ilegal, protecção VIP e para consciência situacional geral. A TiCAM 600 irá 

detectar um homem a mais de 2 km.  Estão disponíveis dois modelos: a TiCAM 600 baseia-se num detector Thermoteknix MicroCAM 

384x288 com desvio de 17 µ. A TiCAM 600+ possui um detector com uma resolução 640x480 superior com desvio de 17 µ.

À prova de água - Resistente - Fiável
O design ergonómico estilo concha da TiCAM 600 é à prova de água, protege a câmara nos ambientes mais agressivos e permite um 

operação com ou sem luvas. A combinação do núcleo de criação de imagens térmicas MicroCAM® líder na classe da TiCAM e da lente 

de 60 mm em germânico de alta qualidade com revestimento de protecção em carbono duro faculta a criação de imagens nítidas num 

pacote super-resistente de baixa potência. As funções incluem foco electrónico e zoom digital, detecção de margens, saída de vídeo 

externo e bússola magnética digital opcional, GPS, armazenamento de vídeo digital em tempo real interno e 11 horas de funcionamento 

de 4 pilhas AA.

TiCAM® 600 - Monóculo de criação de imagens térmicas

Gravação
A TiCAM 600 grava até 11 horas de vídeo digital de alta qualidade (48 horas na resolução mais baixa) 

ou mais de 60.000 imagens estáticas. Os dados são simplesmente transferidos para o PC utilizando 

o software TiCAM Sync fornecido com a opção de gravação de vídeo. Permite a visualização e 

eliminação das imagens da TiCAM conforme necessário ou a sua transferência para uma pen USB. 

A unidade também tem uma entrada de alimentação externa e um vídeo BNC padrão que pode ser 

ligado a um gravador de ecrã auxiliar de terceiros. 

Marcador de alvo a laser 
A TiCAM 600 está disponível com um marcador de alvo a laser vermelho de 650 nm (visível a olho nu) 

ou um laser de 850 nm (visível com intensificadores de visão nocturna/imagem).

Bússola 
magnética 
digital

NESW

N

E

S

W

Ponteiro laser

N

E

S

W

F

Preto/
branco quente

N

ES

W

F

GPS 

N

E

S

W

F

Carbono duro 
Revestimento 
de protecção

N

E

S

W

F

Melhoria de 
margens

N

ES

W

F
Gravação de vídeo

N

E

S

W

F

Ganho
manual/
automático

N

E

S

W

F

4 pilhas AA

One knob adjustment

40° FoV: “Full View”

XTi Technology®

AA

H20


Retícula do 
telémetro

H20


Zoom
Digital

H20


Conectividade/
controlo
remoto do PC

À prova de água 
e flutua






Transferência 
de dados USB

0

100

600TiCAM®

Descrição geral das funcionalidades da 
TiCAM® 600

Software de controlo remoto da TiCAM
O software de controlo remoto da TiCAM permite um controlo remoto total a partir do PC da câmara 

e de todas as suas funções através de cabo (até 5 m com USB ou 20 m com RS232). Com USB, o 

vídeo em tempo real é exibido e pode ser gravado directamente para o disco rígido de um PC.

TiCAM 600
A TiCAM 600 da Thermoteknix foi concebido para utilização exigente por profissionais de vigilância. Independentemente de se tratar de 

operações secretas, busca e salvamento ou identificação de caçadores numa reserva de caça, a TiCAM 600 faculta as imagens térmicas 

de melhor qualidade com uma gama de funcionalidades num pacote de 

alta especificação.

Sobreposições de menu interno da TiCAM
As sobreposições do ecrã da TiCAM 600 apresentam informações claras e precisas e fornecem 

acesso instantâneo ao estado da câmara.  Estas incluem o nível da bateria, posição do zoom, 

retícula de telémetro (medição de distância do homem), foco, modo de ganho, polaridade, opções 

de gravação, retícula, leituras de GPS e DMC, melhoria de imagem e quaisquer conectores externos 

em utilização. Todas estas informações são gravadas em cada sequência de imagem/vídeo para uma 

obtenção posterior.
Sobreposição da retícula do telémetro 
(metros)



Sede do Reino Unido: 
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

600TiCAM®

Os produtos TiCAM® da Thermoteknix não estão sujeitos ao controlo US ITAR, mas podem necessitar de uma licença de exportação do Reino Unido dependendo do país e da especificação do utilizador 
final. As funcionalidades não estão presentes em todos os modelos. TiCAM® é uma marca comercial registada da Thermoteknix Systems Ltd. Especificações sujeitas a alteração.  A TiCAM® foi concebida 
e fabricada no Reino Unido.

Detecção, reconhecimento e identificação - DRI (com base no critério de Johnson)

   Detecção de homem 2353m

   Reconhecimento de homem 588m

   Identificação de homem 294m

   Detecção de tanque 5412m
   Reconhecimento de tanque 1353m

   Identificação de tanque 676m
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Funcionalidades opcionais

Frequência comercial GPS L1 integrada - Precisão de localização ± 2,5 m
Coordenadas de grelha geográfica ou militar UTM ou MGRS 
(seleccionáveis pelo utilizador)

Bússola magnética digital integrada
Sensores de 3 eixos
Direcção - norte magnético - relação e elevação
Visor do ecrã - Ligar/desligar

Instalação de vídeo de gravação integrada 
Até 11 horas de gravação intermitente/contínua em MPEG-4, parte 2 
(MPEG-4 Visual) Formato SP guardado na memória interna de 16 GB

Marcadores de alvo a laser - 650 nm (visível) ou 850 nm 
(visão nocturna detectável)

Controlo remoto: Software de controlo remoto da TiCAM

TiCAM 600

Detector (não refrigerado) Microbolómetro de silicone amorfo:
TiCAM 600 (384 x 288) com desvio de 17µ, LWIR
TiCAM 600+ (640 x 480) com desvio de 17µ, LWIR

Activação instantânea Tempo de ligação < 3 segundos

Duração da pilha
 

Pilha:  4 AA - recarregável 
(até 8 horas de funcionamento)
Sulfureto de ferro de lítio
(até 11 horas de funcionamento)

Controlo de exportação Sujeito aos regulamentos do Reino Unido/UE
Não sujeito aos regulamentos US ITAR

Suporte de tripé 1/4” - 20

Características do sistema

Lente 60 mm f/1,2

Campo de visão horizontal TiCAM 600  Campo de visão horizontal = 5,2°
TiCAM 600+ Campo de visão horizontal = 10,4°

Distância de funcionamento 5 m até ao infinito

NETD <60 mK

Características físicas

Cor Preto

Tamanho  201 x 94 x 70 mm

Peso 450 g incluindo pilhas

Revestimento da lente Revestimento de protecção em carbono duro

Tampa da lente Borracha fixa integral

Características ambientais

Funcionamento a baixas 
temperaturas

MIL-STD-810G: método 501.5: procedimento II e 
III: intervalo C1 (baixa temperatura)

Funcionamento a altas 
temperaturas

MIL-STD-810G: método 502.5: procedimento II: 
Intervalo A1 (alta temperatura)

Imersão MIL-STD-810G: método 512.5: procedimento I

Vibração aleatória MIL-STD-810G: método 514.6: procedimento I

Queda de tráfego MIL-STD-810G: método 516.6: procedimento IV: 
Queda de tráfego

Características eléctricas

Tamanho da pilha 4 AA de lítio (como padrão)
Opcional: 4 AA NiMH recarregáveis 
(duração variável)

Vídeo TV              Modelo 384:
                            Modelo 640:

50 Hz PAL monocromático (CCIR) padrão
60 Hz NTSC monocromático (EIA ‘RS-170’)

Saída de vídeo Sim, composto de 1 V, pico a pico

Conector de interface externa RS232/saída de vídeo/entrada de alimentação

Controlos

Alimentação Ligar/desligar

Mecanismo de foco Manual

Polaridade Branco quente/preto quente

Zoom electrónico x1, x2, x4

Características do visor

Tipo OLED 800x600 pixéis

Ajuste ocular -2 a +6 dioptrias

Luminosidade OLED Ajustável

Ganho Manual/automático

Visualização gráfica Estado da bateria/modo de ganho/polaridade/
zoom


