Myśliwski celownik termowizyjny

MCT-1

MCT-1 to myśliwski celownik termowizyjny przeznaczonych
do obserwacji i celowania zarówno w dzień jak i w nocy, także w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej
np. mgłą. Technologia termowizyjna pozwala na obserwację
promieniowania termalnego które jest emitowane przez każdy obiekt o temperaturze powyżej zera bezwzględnego. Celownik MCT-1 zbudowano w oparciu o wysokiej jakości
detektor termowizyjny wiodącego europejskiego producenta
oraz światowej klasy wyświetlacz OLED. W urządzeniu zastosowano matrycę mikrobolometryczną oraz atermizowany
obiektyw, zapewniający wysokiej jakości obraz w szerokim
zakresie temperatur, bez konieczności jego regulacji.
Celownik jest odporny na narażenia mechaniczne oraz wa-

runki atmosferyczne. Obudowa MCT-1 wykonana jest z wysokowytrzymałego stopu aluminium, urządzenie jest
hermetyczne i wypełnione suchym azotem. Źródłem zasilania
są 4 baterie lub akumulatory typu AA (tzw. paluszki). Jeden
komplet akumulatorów pozwala na 8 godzin ciągłej pracy.
Ogniwa zasilające są umieszczone w pojemniku który pozwala na szybką i łatwą wymianę całego pakietu. Celownik wyposażony jest w złącze wideo umożliwiające obserwację
obrazu na zewnętrznym monitorze lub jego rejestrację.
Celownik MCT-1 posiada szybkomontowalny zacisk na szynę
montażową typu Picatinny.
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powiększenie
powiększenie cyfrowe
Detektor
rodzaj
rozdzielczość
wielkość piksela
zakres spektralny
czułość

niechłodzona matryca bolometryczna
384 × 288 px
17 µm
od 8 do 12 µm
NEDT < 50 mK

Wyświetlacz
rodzaj
rozdzielczość
dodatkowe wyjście wideo

kolorowa matryca OLED
800 × 600 px
analogowe PAL

Zasilanie
rodzaj
czas pracy

4 baterie/ogniwa AA (NiMH, alkaliczne, litowe)
powyżej 8 godzin (4 ogniwa NiMH 2700 mAh)

Parametry mechaniczne
zakres temperatur pracy
masa bez baterii

Koncesja MSWiA nr B-067/2004 ze zmianą –
Decyzja 3 z dnia 03.03.2015

10,7°
2×
2× i 4×

od ‒30°C do 50°C
0,7 kg
FL-MCT-1-1.3 / © ETRONIKA

Hunting thermal sight

MCT-1

Hunting sight MCT-1 is a thermal imaging scope for
observation and target engagement both in the night time
and in the daylight and in harsh environment like fog, smoke
and other obscurants.
MCT-1 senses the differences in heat emitted by objects in its
field of view and converts the received temperature pattern
into a viewable image.
Device is based on microbolometric detector manufactured
by European leading supplier and world class OLED display.
Unlike the night vision devices based on image intensifier
tubes, thermal imagers do not require an external source of
light and are not affected by bright light exposure.

Device is equipped with a standard PAL video output function
that makes it possible to connect external video display or to
record thermal images.
The MCT-1 is powered by four batteries or rechargeable
batteries AA, placed in exchangeable container which allows
for quick and easy battery replace, especially in situations
requiring quick reaction. Set of rechargeable batteries allows
8h of continuous work.
It is a ruggedized system with aluminium constructed body,
sealed and dry nitrogen filled.
The quick-release mount fits on Picatinny (STD-MIL-1913)
weapon rail.

Basic parameters
Optical parameters
field of view
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magnification
digital zoom

10.7°
2×
2× and 4×

Detector
type
resolution
pixel size
spectral response
sensitivity

uncooled bolometric FPA
384 × 288 px
17 µm
8 to 12 µm
NEDT < 50 mK

Display
type
resolution
auxiliary video output

colour OLED matrix
800 × 600 px
analogue PAL

Power
VAT ID PL 113-23-52-937
NCAGE 1336H

PL-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

type
Physical parameters
operating temperature range
weight without batteries

Ministry of Interior licence № B-067/2004
with change – Resolution 3 of 03.03.2015

4 batteries AA (NiMH, alkaline, lithium)

operating time more than 8 hours (4 NiMH 2700 mAh batteries)

‒30°C to 50°C
0.7 kg / 1.6 lb
FL-MCT-1-1.3 / © ETRONIKA

