
อุปกรณ์หลอด
ไฟค้นหาแอลอีดี
แบบพกพา

Katz Eye (แคทซ์์-อาย) คืออุปกรณ์์ท่�ถููกคิดค้นและพััฒนาข้ึ้�นมาเพืั�อใช้้
สำำาหรับภารกิจการค้นหาต่่างๆ โดยใช้้เทคโนโลย่หลอดไฟแอลอ่ด่คุณ์ภาพั
สูำงซ้์�งผลิต่โดยบริษััท ล่โอนาร์โด (ประเทศอิต่าล่) จำากดั อุปกรณ์์น่�นอกจาก
จะผ่านการออกแบบมาเพืั�อให้ผู้ใช้้งานสำามารถูพักพัาไปได้ทุกท่� ทุกสำภาวะ
แวดล้อม และม่ความคล่องตั่วสูำงในการใช้้งานแล้ว ยังเหมาะกับภารกิจท่�
จำาเป็นต้่องอาศัยการซ่์อนเร้นพัรางตั่วอ่กด้วย

ชิ้้�นส่่วนหลัักๆท่ี่�ส่ำ�คััญของอุปกรณ์์ Mission Pack นั�น ประกอบไปด้้วยหลัอด้ไฟแอลั
อ่ด่้คัว�มเข้มข้นสู่ง (ส่่ข�ว) แลัะหลัอด้ไฟอ้นฟร�เรด้ (ไม่ส่�ม�รถมองเห็นได้้ด้้วยต�
เปล่ั�) ซึ่่�งถูกนำ�ม�ต้ด้ตั�งรวมไว้ด้้วยกัน โด้ยส่�ม�รถนำ�ม�ปรับแต่งให้เหม�ะกับก�รใชิ้้
ง�นในรูปแบบต่�งๆได้้

แลัะเพ่ื่�อคัว�มคัล่ัองแคัล่ัวว่องไวในก�รใช้ิ้ง�นส่ำ�หรับภ�รก้จต่�งๆ แคัที่ซ์ึ่-อ�ย ยังม�
พื่ร้อมกับกล่ัองใส่่อุปกรณ์์กันกระแที่กท่ี่�ม่คัว�มแข็งแรงที่นที่�น ระบบจ่�ยไฟในตัว 
กล้ัองไนท์ี่ว้ชิ้ั�น (NVG) แลัะอุปกรณ์์อ่กม�กม�ยท่ี่�จะช่ิ้วยอำ�นวยคัว�มส่ะด้วกให้กับคัุณ์
เวลั�พื่กพื่�ไปยงัส่ถ�นท่ี่�ต่�งๆ

ในโหมด้ของแส่งไฟอ้นฟร�เรด้นั�น นอกจ�กม่คุัณ์ส่มบต้ัก�รให้แส่งท่ี่�ไมส่่�ม�รถมองเห็น
ได้้ด้้วยต�เปล่ั�แล้ัว หลัอด้ไฟอ้นฟร�เรด้ท่ี่�เร�เล่ัอกใชิ้ย้งัม่คัว�มคัมชัิ้ด้สู่ง ดั้งนั�น เม่�อคัณุ์ใชิ้้
ง�นมนัรว่มกันกับกล้ัองไนท์ี่ว้ชิ้ั�นท่ี่�เร�ใหม้�พื่รอ้มกับชุิ้ด้อุปกรณ์แ์ล้ัว ไมว่่�จะเป็นภ�รก้จ
ใด้ท่ี่�ต้องอ�ศััยก�รพื่ร�งตัวในท่ี่�ม่ด้ก็จะเป็นไปอย�่งร�บร่�นแนน่อน

คุุณสมบััติิต่ิางๆ  
(KEY FEATURES)

 + มีีความีแข็็งแกร่่งทนทาน ตามีมีาตร่ฐานอุุปกร่ณ์์ทางทหาร่
 + มีีนำ�าหนักเบา กันนำ�าได้้ และสะด้วกต่อุการ่พกพา
 + ไม่ีจำำาเป็นต้อุงพ่�งพาอุุปกร่ณ์์เสริ่มีใด้ๆเพิ�มีเติมี
 + ใช้้แหล่งพลังงานจำากแบตเตอุรี่�ลิเธีียมีไอุอุอุน เพ่�อุร่อุงรั่บการ่ใช้้
งานที�ยาวนาน

 + สามีาร่ถช้าร์่จำไฟได้้หลายรู่ปแบบ
 + ปรั่บเปลี�ยนโหมีด้แสงไฟได้้อุย่างง่ายด้ายด้้วยสวิตช์้เดี้ยว
 + เปิด้ใช้้งานง่าย
 + รั่บปร่ะกันแบบ 100% โด้ยไม่ีต้อุงมีีค่าใช้้จ่ำายใด้ๆเพิ�มีเติมี
 + รั่บปร่ะกันการ่ให้บริ่การ่ต่างๆภายในปร่ะเทศ โด้ยไม่ีต้อุงมีีค่าใช้้
จ่ำายใด้ๆเพิ�มีเติมี

 + สามีาร่ถกด้เปิด้-ปิด้การ่ใช้้งานได้้ด้้วยรี่โมีท

ประเภทภารกิิจท่�เหมาะสม 
(MISSION PROFILES)

 + การ่จัำด้การ่ปา่ไม้ีในช่้วงเวลากลางค่น
 + ภาร่กิจำลาด้ตร่ะเวนช้ายฝ่ั่� งในช่้วงเวลากลางค่น
 + การ่สังเกตการ่ณ์์ช้ายแด้นในช่้วงเวลากลางค่น
 + ภาร่กิจำสอุด้แนมีผูู้้ก่อุความีไม่ีสงบ
 + ภาร่กิจำอุนุรั่กษ์์ทรั่พยากร่สัตว์ปา่ในช่้วงเวลากลางค่น
 + ภาร่กิจำค้นหาและกู้ภัยในช่้วงเวลากลางค่น
 + การ่สังเกตการ่ณ์์ความีเคล่�อุนไหวยานพาหนะในช่้วงเวลากลางค่น
 + การ่เฝั่า้ร่ะวังท่าเร่่อุในช่้วงเวลากลางค่น
 + การ่สำาร่วจำถำ�าและอุุโมีงค์



188/7 ฮาบิิทาวน์์ วัชรพล
ถน์น์วัชรพล แขวงคลองถน์น์ 
เขตสายไหม กรุงเทพมหาน์คร
info@airmount-technic.com

For more information

Katz-Eye LLC
30 North Gould Street

Sheridian
WY 82801

USAThis publication is issued to provide outline information only and is supplied 
without liability for errors or omissions. No part of it may be reproduced or 
used unless authorised in writing. We reserve the right to modify or revise 
all or part of this document without notice.
2021 © Katz-Eye LLC

info@katz-eye.com

www.katz-eye.comwww.airmount-technic.com

ข้้อมูลทางเทคุนิิคุ

แสำงไฟปกต่ิ
 + มุีมีการ่ให้แสง: 13 อุงศา +/-
 + ร่ะยะหวังผู้ล: 300 เมีตร่

ความเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องแสำง (แบบแสำงปกติ่)
 + มีากกว่า 250,000 แร่งเทียน (cd)

ความเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องแสำง (แบบแสำงอินฟราเรด)
 + มีากกว่า 20 วัตต์ สเตอุเร่เดี้ยน (er)

ข้ึ้อมูลทั�วไปขึ้องกล้องไนท์วิชั้�น

กล้องอินฟราเรด พัร้อมระบบจับ
ความร้อน:

 + กล้อุงอิุนฟร่าเร่ด้ไม่ีหล่อุเย็น
 + กล้อุงโทร่ทัศน์ 3.1 ล้านพิกเซล
 + ชุ้ด้ต่อุพ่วง LRF
 + ชุ้ด้ต่อุพ่วง DMC
 + ชุ้ด้ต่อุพ่วง BT และ Wi-Fi
 + ชุ้ด้ต่อุพ่วง GPS
 + กล้อุงตาเดี้ยวพร้่อุมีการ่
แสด้งผู้ลแบบ SXGA OLED 
ข็นาด้เล็ก ที�สามีาร่ถปรั่บค่า
ได้อุอุปเตอุร์่ และอุ่านข้็อุมูีลทาง
ภูมิีศาสตร์่ได้้

 + ร่ะบบปร่ะมีวลผู้ลกลาง (CPU)
 + ส่วนต่อุผูู้้ใช้้งานแบบอัุจำฉริ่ยะ 
(Interface) สามีาร่ถบันท่ก
วิดี้โอุและรู่ปภาพได้้ 

กล้องอินฟราเรด
 + มีาพร้่อุมีอุุปกร่ณ์์ปรั่บร่ะดั้บกล้อุง
ให้พอุดี้สายตา

 + กล้อุงแทคติคอุลตาเดี้ยว
 + เลนส์ที�ตั�งค่าให้มีอุงเห็น 
ฟอุสฟอุรั่สข็าวได้้

 + ใช้้งานได้้ถ่ง 40+ ชั้�วโมีงต่อุการ่
ช้าร์่จำ

 + หลอุด้ไฟอิุนฟร่าเร่ด้แอุลอีุดี้ และ
สัญลักษ์ณ์์แจ้ำงเต่อุนแบตเตอุรี่�
คงเหล่อุ

 + ปุม่ีหมุีนปรั่บร่ะดั้บ
 + ร่ะบบปิด้การ่ใช้้งานอัุตโนมัีติ
เม่ี�อุพับข่็�น

 + ไม่ีกินไฟเม่ี�อุอุยู่ในโหมีด้สแตนบาย

ระบบการจ่ายไฟและการช้าร์จ
 + ใช้้แบตเตอุรี่�มีาตร่ฐานทหาร่ความีจุำสูงแบบ 2590  
ลิเธีียมีไอุอุอุน

 + ใช้้ร่ะบบปฏิิบัติการ่แบบ 24VDC ตามีมีาตร่ฐานทหาร่
 + จ่ำายไฟด้้วยแบตเตอุรี่�สอุงก้อุน
 + มีาพร้่อุมีสายช้าร์่จำแบบ 220VAC
 + มีาพร้่อุมีสายช้าร์่จำแบบ 12VDC สำาหรั่บต่อุเข้็าแบตเตอุรี่�
ร่ถยนต์

 + มีาพร้่อุมีแบตเตอุรี่�แบบ 12VDC ที�ให้พลังงานสูง

ระยะเวลาการใช้้งานขึ้องแบต่เต่อร่�
 + ร่ะบบแสงอิุนฟร่าเร่ด้สามีาร่ถได้้นานถ่ง 16 ชั้�วโมีง
 + ร่ะบบไฟปกติสามีาร่ถใช้้งานได้้นานถ่ง 8 ชั้�วโมีง 

ระบบส่ำวนต่่อผู้ใช้้งาน
 + สายพ่วงสำาหรั่บต่อุไฟเข้็า
 + สามีาร่ถย่ด้สายต่อุพ่วงได้้ยาวถ่ง 5 เมีตร่
 + มีาพร้่อุมีช่้อุงเสียบ USB สำาหรั่บช้าร์่จำ

ขึ้องท่�มาพัร้อมกับอุปกรณ์์
 + ที�ช้าร์่จำแบตเตอุรี่�มีาตร่ฐานทหาร่ 
(สำาหรั่บแบตเตอุรี่�แบบสอุงก้อุน)

 + กล่อุงบร่ร่จุำกันนำ�าสำาหรั่บข็นส่งมีาตร่ฐานทหาร่
 + สายสะพายกร่ะเปา๋แบบปรั่บร่ะดั้บได้้มีาตร่ฐานทหาร่
 + หมีวกกันกร่ะสุนพร้่อุมีช่้อุงติด้ตั�งกล้อุง NVG
 + ด้้ามีจัำบและอุุปกร่ณ์์ต่อุพ่วงทั�งหลายที�เกี�ยวข้็อุง
 + ข็าตั�งคาร์่บอุนไฟเบอุร์่และอุุปกร่ณ์์ต่อุพ่วงทั�งหลายที�เกี�ยวข้็อุง
 + รี่โมีทบลูทูธีสำาหรั่บ เปิด้/ปิด้ มีาตร่ฐานทหาร่
 + แผู่้นกันช่้�น (ลายพร่างดิ้จิำตอุล หร่่อุ เขี็ยวขี็�ม้ีา)

คุณ์สำมบัติ่หลักขึ้องอุปกรณ์์มาต่รฐานทหารในสำภาพั
ภูมิศาสำต่ร์ต่่างๆ

 + สำาหรั่บอุุปกร่ณ์์ที�ใช้้ม่ีอุถ่อุ ต้อุงมีีความีพร้่อุมีที�จำะรั่บม่ีอุกับ
อุุณ์หภูมิีที�เปลี�ยนแปลง, การ่สั�นสะเท่อุน, แร่งกร่ะแทก, 
และกันนำ�าได้้ตามีมีาตร่ฐาน MIL-STD-810G ส่วน
อุุปกร่ณ์์ไฟฟา้ต้อุงได้้มีาตร่ฐาน MIL-STD-461F

 + สามีาร่ถใช้้งานได้้ในสภาพแวด้ล้อุมีที�มีีอุุณ์หภูมิี
ร่ะหว่าง -20°C ถ่ง +55°C

 + สามีาร่ถเก็บไว้ได้้ในสภาพแวด้ล้อุมีที�มีีอุุณ์หภูมิี
ร่ะหว่าง -40°C ถ่ง +70°C

นำ�าหนัก
 + 23 กก.

ผู้จัดจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ


