
Actualização de mola de fixação de visão nocturna com fusão universal para 
dispositivos intensificadores de visão nocturna I2

Visão nocturna com fusão

Visão nocturna com fusão

●

Gerador de imagens térmicas pequeno com mola de fixação 
para intensificadores de imagem/visão nocturna



Gerador de imagens térmicas pequeno com mola de fixação ClipIR - Visão nocturna com fusão
Visão nocturna com fusão é o novo padrão para operações com pouca luz. As vantagens tácticas significativas são alcançadas ao 

combinar as capacidades de detecção incomparáveis da geração de imagens térmicas com as capacidades de identificação superior da 

intensificação de imagem. Expandir o desempenho e a funcionalidade dos dispositivos de visão nocturna existentes enquanto minimiza 

o custo total de propriedade é o desafio superado pela ClipIR.  O combate moderno exige o funcionamento em plena escuridão além 

das capacidades dos dispositivos I2 - cobertura total das nuvens, condições de floresta ou selva densa.  

ClipIR - O padrão comprovado em combate para geradores de imagens térmicas com mola de fixação
ClipIR - com Shutterless XTI Technology® patenteada é o primeiro gerador de imagens térmicas com mola de fixação capaz de produzir 

uma imagem de fusão de campo de visão de 40° de “visão total”. Pesando apenas 150 g e com 11,5 cm de comprimento, a ClipIR é 

a solução compacta, porém poderosa, para a actualização para visão nocturna com fusão, maximizando as capacidades de detecção 

e identificação.

ClipIR® - a actualização de fusão de “visão total”

Gama completa de temperatura com uma 
pilha AA
A ClipIR é única na sua vasta gama de temperatura operacional 

ambiente. A ClipIR foi desenvolvida para fornecer fusão de “visão 

total” com desempenho de temperatura líder de mercado de -40 

°C a +50 °C (-40 °F a +122 °F) para os ambientes mais extremos.

A ClipIR funciona durante 4,5 horas com uma pilha AA normal, 

conforme utilizado na maioria dos intensificadores de imagem.

Visão total de 40° para consciência situacional
Outros geradores de imagens térmicas com mola de fixação têm 

cobertura limitada do campo de visão resultando em consciência 

situacional reduzida e não detecção das possíveis ameaças. 

Isto pode levar a um falso sentido de segurança e a uma maior 

vulnerabilidade. 

A actualização de imagens em tempo real da ClipIR evita o atraso 

de imagens e a náusea experienciada com outros dispositivos.

Fácil de fixar no campo e simples de utilizar
A ClipIR é compatível com uma vasta gama de dispositivos I2 monoculares e binoculares. Montar a ClipIR é rápido e fácil mesmo no 

escuro e não precisa de qualquer modificação no intensificador de imagem. Uma verdadeira multiplicadora de forças, a ClipIR é um 

dispositivo pronto para missões imediatamente operacionais, tendo um mecanismo de fixação e libertação rápidas, assim como um 

menu no ecrã fácil de utilizar. Pode aceder a todas as funções/modos de forma rápida e fácil através de uma única roda de controlo 

especificamente concebida para utilizadores destros e esquerdinos, mesmo com luvas.

Shutterless XTi Technology®
A Shutterless XTi Technology® patenteada da Thermoteknix permite um funcionamento em estado sólido e completamente silencioso 

sem qualquer interrupção de imagem ou necessidade de procedimentos complicados de correcção de não uniformidade (calibração). 

Não é necessário calibrar com uma tampa de lente. Com a ClipIR não há degradação da qualidade de imagem ao longo do tempo com 

a visão “Sempre ligado - nunca cego” para um desempenho de missão ideal.

 

●

A vantagem da ClipIR
A ClipIR faculta aos utilizadores capacidades de detecção incomparáveis de 

criação de imagens térmicas, assim como capacidades de identificação superior 

de intensificação de imagem no acessório adicional de fusão de imagens mais 

avançado disponível actualmente.
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Easy mounting

40°
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Um controlo
Roda de controlo única
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Campo de visão de 40°: 
“Visão total”
Abrange 100% da imagem I2 

para uma consciência situacional 

máxima
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AA battery powered

Easy mounting

40°

XTi Technology®

XTi Shutterless
Technology®
“Nunca cego”

Sem interrupção de 

imagens para

correcção de 

falta de uniformidade 

(NUC)
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Fácil montagem
Fixação rápida e fácil de utilizar 

com uma gama de suporte de 

libertação rápida

One knob adjustment

AA battery powered

Easy mounting

40°
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Alimentado com pilha AA
4½ horas de funcionamento com 

uma pilha AA

One knob adjustment

AA battery powered

Easy mounting

40°
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Temperatura 
operacional
-40 a +50 ºC

(-40 a +122 °F)
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Lente revestida
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Imagem de fusão do campo de visão de 40º da ClipIR
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Compatibilidade
Compatível com a maioria dos disposi-

tivos de visão nocturna incluindo PVS-7,  

PVS-14, PVS-15, PVS-21, MUM-14, PBS-

14, PBS-18, etc. Pergunte.

Ocular de visualização rápida
O acessório ocular de visualização rápida 

opcional converte rapidamente a ClipIR 

num monocular de imagens térmicas 

portátil autónomo.



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

Especificações técnicas●
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Full 40° Field of View
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-40°F to 122°F

One knob adjustment

Easy mounting

Certificate Number 10088 
ISO 9001

Sensor Thermoteknix MicroCAM™ 384 x 288 Microbolómetro 

LWIR não refrigerado de 25 mícrones em silicone amorfo

Obturador 

(correcção de falta de uniformidade)

Nenhum necessário 

XTi Shutterless Technology® “nunca cego” patenteada da 

Thermoteknix

Taxa de actualização de imagens 50 Hz

Óptica Lente não termalisada de 13,2 mm f/1,2 de foco fixo

Campo de visão Campo de visão de 40º (correspondente ao intensificador 

de imagem)

Visor interno 800 x 600 OLED

Pilha interna Uma pilha AA

Duração da pilha 4½ horas entre 0 °C e +50 °C/32 °F e +122 °F 

2½ horas a -40 °C/-40 °F

Não é necessária bateria externa

Gama de temperatura operacional Entre -40 °C e +50 °C/-40 °F e +122 °F

Acessório Ocular esquerda ou direita – fixação de libertação rápida

Tamanho 115 x 40 x 75 mm (máx.)/4,5 x 1,6 x 2,95 pol. (máx.)

Peso 150 g (5,3 oz) incluindo pilha

Controlos Interruptor ON/OFF

Controlo único para todas as funções (esquerda/direita)

Compatível com luvas

Funções Alinhamento de paralaxe X e Y de IR a I2

Combinação variável entre I2 e IR (0-100%)

Preto quente/branco quente (polaridade inversa)

Menus no ecrã/indicadores de bateria e estado 

Modo de sobreposição térmica completa

Modo de melhoria de margens

Modo de contorno

Modo de impulso de fase com intervalos ajustáveis

Compatibilidade PVS-7, PVS-14, PVS-15, PVS-21, MUM-14, PBS-14 e 

PBS-18.

Pergunte sobre outros modelos

Opcional O acessório ocular de visualização rápida converte a 

ClipIR num monocular de imagens térmicas autónomo
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Shutterless XTi 
Technology®  

Campo de visão de 
40° completo

Alimentado com 
pilha AA

-40 °C a +50°C
-40 °F a 122 °F

Fácil montagem

Ajuste com um 
botão

Os produtos baseados em MIRICLE® e MicroCAMTM 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. 
A ClipIR foi concebida e fabricada no Reino Unido.

A ClipIR não se destina a venda ou utilização nos EUA | Especificações sujeitas a alteração


