
 

 

 

 

 

Термовизионен бинокъл TB100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB100 е ръчен бинокъл за нощно виждане оборудван с 640 х 480 пиксела термовизионен 

детектор, дневен канал с резолюция 795 х 596 пиксела и 800 х 600 пиксела HD OLED дисплей. 

Устройството може бързо да открива обекти дори в екстремни условия, като дим, мъгла, дъжд и 

сняг.  

Благодарение на водоустойчивостта си устройството работи добре дори при тежки 

метеорологични условия. Удобният за потребителя интерфейс, удобните и ергономични бутони на 

TB100 правят използването му невероятно лесно. Термовизионният модул предлага различни 

палитри за изображения: бяло – топло, черно - топло, които могат лесно да се сменят в зависимост 

от условията на околната среда. Може лесно да се монтира на статив, което осигурява на оператора 

удобно използване на термовизионния бинокъл.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технически характеристики 

Термовизионен канал 

Детектор Неохлаждаем тип 

Честотен диапазон  LWIR 7 – 14 µm 

Резолюция 
640 (хориз.) х 480 (верт.) 

пиксела 

Големина на пиксела 17 µm 

Фокусно разстояние на 

обектива 
100 мм 

Зрително поле 6.2°(хориз.) х 4.7° (верт.) 

Фокус Автоматичен и ръчен 

Екран HD OLED 800 x 600 

Палитри Бяло – топло, черно - топло 

Откриване на цел – човек (1,8м х 0,5м) на разстояния > 2,5 

км. 

Разпознаване на целта като човек – на разстояния > 900 м. 

Визуализация и информация за състоянието на батерията. 

Цветен канал 
Матрица 

1/3” CCD 795(хориз.) x 

596(верт.) 

Зрително поле 10,8°(хориз) х 8,3° (верт) 

Съхранение 

Памет Вградена памет 

Формат BMP/AVI 

Капацитет 
Над 10 000 снимки или 8 

часа видео запис 

Настройки 

Яркост/Усилване Автоматичен/Ръчен 

Цифрово увеличение х2, х3, х4 

Подобряване на картината Да 

Захранване 

Тип батерии 
Презареждаеми литиево-

йонни батерии тип 18650 

Време на работа ≥ 3 часа 

Зареждане 
Специално зарядно 

устройство 

Условия за работа 

Работна температура От -20°С до +40°С. 

Влажност ≤ 90% (без конденз) 

Степен на защита съгласно 

IEC 529 
IP 65 

Размери и тегло 
Размери 

210мм (Д) х 195мм (Ш) х 

85мм (В) 

Тегло < 2,0кг  

Интерфейси 

Външно захранване Да 

Видео изход PAL 

USB порт ДА 

Комплектност 

Ръчна термовизионна камера, предпазна капачка за 

обектива, ремък за носене, зарядни устройства, резервни 

батерии, гаранционна карта, паспорт и ръководство за 

употреба. 

 


