อุปกรณ์หลอด
ไฟค้นหาแอลอีดี
แบบพกพา

Katz Eye (แคทซ์์-อาย) คืืออุุปกรณ์์ที่่�ถููกคิิดค้้นและพััฒนาขึ้้�นมาเพื่่�อใช้้
สำำ�หรัับภารกิิจการค้้นหาต่่างๆ โดยใช้้เทคโนโลยีีหลอดไฟแอลอีีดีีคุุณภาพ
สููงซึ่่�งผลิิตโดยบริิษัท
ั ลีีโอนาร์์โด (ประเทศอิิตาลีี) จำำ�กัด
ั อุุปกรณ์์นี้้น
� อกจาก
จะผ่่านการออกแบบมาเพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถพกพาไปได้้ทุุกที่่� ทุุกสภาวะ
แวดล้้อม และมีีความคล่่องตััวสููงในการใช้้งานแล้้ว ยัังเหมาะกัับภารกิิจที่่�
จำำ�เป็็ นต้้องอาศััยการซ่่อนเร้้นพรางตััวอีีกด้้วย
ชิ้้�นส่่วนหลัักๆที่่�สำ�ำ คััญของอุุปกรณ์์ Mission Pack นั้้�น ประกอบไปด้้วยหลอดไฟแอล
อีีดีีความเข้้มข้้นสููง (สีีขาว) และหลอดไฟอิินฟราเรด (ไม่่สามารถมองเห็็นได้้ด้้วยตา
เปล่่า) ซึ่่�งถููกนำำ�มาติิดตั้้�งรวมไว้้ด้้วยกััน โดยสามารถนำำ�มาปรัับแต่่งให้้เหมาะกัับการใช้้

และเพื่่�อความคล่่องแคล่่วว่่องไวในการใช้้งานสำำ�หรัับภารกิิจต่่างๆ แคทซ์์-อาย ยัังมา
พร้้อมกัับกล่่องใส่่อุุปกรณ์์กัันกระแทกที่่�มีีความแข็็งแรงทนทาน ระบบจ่่ายไฟในตััว

กล้้องไนท์์วิิชั่่�น (NVG) และอุุปกรณ์์อีีกมากมายที่่�จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับคุุณ
เวลาพกพาไปยัังสถานที่่�ต่่างๆ

ในโหมดของแสงไฟอิินฟราเรดนั้้�น นอกจากมีีคุุณสมบััติิการให้้แสงที่่�ไม่่สามารถมองเห็็น

ได้้ด้้วยตาเปล่่าแล้้ว หลอดไฟอิินฟราเรดที่่�เราเลืือกใช้้ยังั มีีความคมชััดสูงู ดัังนั้้�น เมื่่�อคุุณใช้้
งานมัันร่่วมกัันกัับกล้้องไนท์์วิิชั่่�นที่่�เราให้้มาพร้้อมกัับชุุดอุุปกรณ์์แล้้ว ไม่่ว่่าจะเป็็นภารกิิจ
ใดที่่�ต้้องอาศััยการพรางตััวในที่่�มืืดก็็จะเป็็นไปอย่่างราบรื่่�นแน่่นอน

งานในรููปแบบต่่างๆได้้

คุุณสมบััติต่
ิ ่างๆ
(KEY FEATURES)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

มีีความแข็็งแกร่่งทนทาน ตามมาตรฐานอุุปกรณ์์ทางทหาร
มีีน้ำ��ำ หนัักเบา กัันน้ำำ��ได้้ และสะดวกต่่อการพกพา
ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องพึ่่�งพาอุุปกรณ์์เสริิมใดๆเพิ่่�มเติิม
ใช้้แหล่่งพลัังงานจากแบตเตอรี่่�ลิิเธีียมไอออน เพื่่�อรองรัับการใช้้
งานที่่�ยาวนาน
สามารถชาร์์จไฟได้้หลายรููปแบบ
ปรัับเปลี่่�ยนโหมดแสงไฟได้้อย่่างง่่ายดายด้้วยสวิิตช์์เดีียว
เปิิดใช้้งานง่่าย
รัับประกัันแบบ 100% โดยไม่่ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายใดๆเพิ่่�มเติิม
รัับประกัันการให้้บริิการต่่างๆภายในประเทศ โดยไม่่ต้้องมีีค่่าใช้้
จ่่ายใดๆเพิ่่�มเติิม
สามารถกดเปิิด-ปิิดการใช้้งานได้้ด้้วยรีีโมท

ประเภทภารกิิจที่่�เหมาะสม
(MISSION PROFILES)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

การจััดการป่่าไม้้ในช่่วงเวลากลางคืืน
ภารกิิจลาดตระเวนชายฝั่่�งในช่่วงเวลากลางคืืน
การสัังเกตการณ์์ชายแดนในช่่วงเวลากลางคืืน
ภารกิิจสอดแนมผู้้�ก่่อความไม่่สงบ
ภารกิิจอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์ป่า่ ในช่่วงเวลากลางคืืน
ภารกิิจค้้นหาและกู้้�ภััยในช่่วงเวลากลางคืืน
การสัังเกตการณ์์ความเคลื่่�อนไหวยานพาหนะในช่่วงเวลากลางคืืน
การเฝ้้าระวัังท่่าเรืือในช่่วงเวลากลางคืืน
การสำำ�รวจถ้ำำ��และอุุโมงค์์

ข้้อมููลทางเทคนิิค
แสงไฟปกติ

+
+

ระบบการจ่่ายไฟและการชาร์์จ

+

มุุมการให้้แสง: 13 องศา +/ระยะหวัังผล: 300 เมตร

ความเข้้มข้้นของแสง (แบบแสงปกติิ)

+

มากกว่่า 250,000 แรงเทีียน (cd)

ความเข้้มข้้นของแสง (แบบแสงอิินฟราเรด)

+

มากกว่่า 20 วััตต์์ สเตอเรเดีียน (er)

+
+
+
+
+

ข้้อมููลทั่่�วไปของกล้้องไนท์์วิิชั่่น
�

ใช้้แบตเตอรี่่�มาตรฐานทหารความจุุสููงแบบ 2590
ลิิเธีียมไอออน
ใช้้ระบบปฏิิบััติิการแบบ 24VDC ตามมาตรฐานทหาร
จ่่ายไฟด้้วยแบตเตอรี่่�สองก้้อน
มาพร้้อมสายชาร์์จแบบ 220VAC
มาพร้้อมสายชาร์์จแบบ 12VDC สำำ�หรัับต่่อเข้้าแบตเตอรี่่�
รถยนต์์
มาพร้้อมแบตเตอรี่่�แบบ 12VDC ที่่�ให้้พลัังงานสููง

ระยะเวลาการใช้้งานของแบตเตอรี่่�

+
+

ระบบแสงอิินฟราเรดสามารถได้้นานถึึง 16 ชั่่�วโมง
ระบบไฟปกติิสามารถใช้้งานได้้นานถึึง 8 ชั่่�วโมง

ระบบส่่วนต่่อผู้้�ใช้้งาน

+
+
+

สายพ่่วงสำำ�หรัับต่่อไฟเข้้า
สามารถยืืดสายต่่อพ่่วงได้้ยาวถึึง 5 เมตร
มาพร้้อมช่่องเสีียบ USB สำำ�หรัับชาร์์จ

ของที่่ม
� าพร้้อมกัับอุุปกรณ์์

+

กล้้องอิินฟราเรด พร้้อมระบบจัับ
ความร้้อน:

+
+
+
+
+
+
+

กล้้องอิินฟราเรดไม่่หล่่อเย็็น
กล้้องโทรทััศน์์ 3.1 ล้้านพิิกเซล
ชุุดต่่อพ่่วง LRF
ชุุดต่่อพ่่วง DMC
ชุุดต่่อพ่่วง BT และ Wi-Fi
ชุุดต่่อพ่่วง GPS
กล้้องตาเดีียวพร้้อมการ
แสดงผลแบบ SXGA OLED
ขนาดเล็็ก ที่่�สามารถปรัับค่่า
ไดออปเตอร์์ และอ่่านข้้อมููลทาง
ภููมิิศาสตร์์ได้้

+
+

ระบบประมวลผลกลาง (CPU)
ส่่วนต่่อผู้้�ใช้้งานแบบอััจฉริิยะ
(Interface) สามารถบัันทึึก
วิิดีีโอและรููปภาพได้้

กล้้องอิินฟราเรด

+
+
+
+
+
+
+
+

มาพร้้อมอุุปกรณ์์ปรัับระดัับกล้้อง
ให้้พอดีีสายตา
กล้้องแทคติิคอลตาเดีียว
เลนส์์ที่่�ตั้้�งค่่าให้้มองเห็็น
ฟอสฟอรััสขาวได้้
ใช้้งานได้้ถึึง 40+ ชั่่�วโมงต่่อการ
ชาร์์จ
หลอดไฟอิินฟราเรดแอลอีีดีี และ
สััญลัักษณ์์แจ้้งเตืือนแบตเตอรี่่�
คงเหลืือ
ปุ่่�มหมุุนปรัับระดัับ
ระบบปิิดการใช้้งานอััตโนมััติิ
เมื่่�อพัับขึ้้�น
ไม่่กิินไฟเมื่่�ออยู่่�ในโหมดสแตนบาย

+
+
+
+
+
+
+

ที่่�ชาร์์จแบตเตอรี่่�มาตรฐานทหาร
(สำำ�หรัับแบตเตอรี่่�แบบสองก้้อน)
กล่่องบรรจุุกัันน้ำำ��สำำ�หรัับขนส่่งมาตรฐานทหาร
สายสะพายกระเป๋๋าแบบปรัับระดัับได้้มาตรฐานทหาร
หมวกกัันกระสุุนพร้้อมช่่องติิดตั้้ง
� กล้้อง NVG
ด้้ามจัับและอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงทั้้�งหลายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ขาตั้้�งคาร์์บอนไฟเบอร์์และอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงทั้้�งหลายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รีีโมทบลููทููธสำำ�หรัับ เปิิด/ปิิด มาตรฐานทหาร
แผ่่นกัันชื้้�น (ลายพรางดิิจิิตอล หรืือ เขีียวขี้้�ม้้า)

คุุณสมบััติิหลัักของอุุปกรณ์์มาตรฐานทหารในสภาพ
ภููมิิศาสตร์์ต่่างๆ

+

+
+

สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้มืือถืือ ต้้องมีีความพร้้อมที่่�จะรัับมืือกัับ
อุุณหภููมิิที่่�เปลี่่�ยนแปลง, การสั่่�นสะเทืือน, แรงกระแทก,
และกัันน้ำำ��ได้้ตามมาตรฐาน MIL-STD-810G ส่่วน
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าต้้องได้้มาตรฐาน MIL-STD-461F
สามารถใช้้งานได้้ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีอุุณหภููมิิ
ระหว่่าง -20°C ถึึง +55°C
สามารถเก็็บไว้้ได้้ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีอุุณหภููมิิ
ระหว่่าง -40°C ถึึง +70°C

น้ำำ��หนััก

+

23 กก.

For more information
info@katz-eye.com

ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายอย่่างเป็็ นทางการ
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