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ال تخضع المنتجات المبنية على تقنية  ®TiCAM 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.  ®TiCAM هو عالمة 
تجارية مسجلة لشركة Thermoteknix Systems Ltd. تخضع المواصفات للتغيير.  تم تصميم نظام  ®TiCAM وتصنيعه في المملكة المتحدة.

600TiCAM®

البيانات الفنية

موديل MicroCAM 3 -  TiCAM 600  - 288 × 384  مستكشف 17 ميكرو، نطاق الرؤية األفقي = 5.2°  المستشعر 
موديل +TiCAM 600 - جهاز الكشف MicroCAM 3 - 640 × 480 بدقة 17 ميكرو، نطاق الرؤية األفقي =   

10.4°
f/1.2 60 مم العدسة 

األبعاد )عرض × طول × ارتفاع( 201 × 94 × 70 مم
450 غم بما يشمل البطارية الوزن 

TiCAM® 600 عدسة أحادية للتصوير الحراري

المدى  اليد بمواصفات عسكرية ومخصص لالستخدام على  للتصوير الحراري محمول في  TiCAM® 600 هو جهاز 
المتوسط في األغراض العسكرية والمدنية، بما يشمل القوات الخاصة، ووحدات البحث واإلنقاذ، والشرطة، وأمن الثغور، 
وتحديد األهداف، وعمليات مكافحة المخدرات، ولحراس أمن المحميات الطبيعية المكلفين بمراقبة صيادي الطرائد في الحياة 
 TiCAM 600 البرية أو بشكل غير مشروع، تأمين كبار الشخصيات، وألغراض الوعي العملياتي العام. يمكن لنظام

اكتشاف رجل على بعد يزيد عن 2 كلم.  

يتوفر طرازان: 
TiCAM 600 و  +TiCAM 600 وهو اإلصدار المجهز بدقة عرض أعلى.

Langham Press يوليو 2016 - 1000

جهاز تصوير حراري دون خاصية تبريد 	 

بوصلة مغناطيسية رقمية	 

 	 )GPS( نظام تحديد المواقع العالمي

خاصية تسجيل الفيديو 	 

نظام تحديد األهداف بالليزر	 

برنامج للتحكم عن بُعد	 

   اكتشاف األفراد 2353 م
   اكتشاف األفراد 588 م

   اكتشاف األفراد 294 م
   اكتشاف الدبابات 5412 م

   اكتشاف الدبابات 1353 م
   اكتشاف الدبابات 676 م
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