
ULTRA 8500
SISTEMA MULTI-SENSOR COMPACTO AÉREO DE LONGA DISTÂNCIA

CARACTERÍSTICAS

450 milímetros de zoom 
óptico IR

Alta Resolução, 
processamento de vídeo 
digital

Combinação de cores e luz 
baixa da câmera CCD

Aumento combinando 
contínuo ou 3 passos em 
todos os sensores
Auto perseguidor

ponteiro laser

Controlador de mão 
Simplificado
Cores na tela gráfica

Plugue e jogo em comum

confiabilidade comprovada

É tudo dentro da FLIR

BENEFÍCIOS

Proporciona maior alcance do que outros 
sensores compactos da mesma classe, 
permitindo que a aeronave voe mais alto
Optimiza o contraste de imagem térmica 
automaticamente com base na dinâmica da 
cena, resultando em intervalos de mais 
detecção
Cor imagens de alta resolução revela detalhes 
como números de matrícula e outros 
contrastes de cores. Modo de baixa 
luminosidade fornece capacidade de hi-res 
durante o amanhecer ou operação ao 
anoitecer
Manter a visão do alvo ou cena com 100% do 
tempo, mesmo quando o Zoom é Interno ou 
externo
Capacidade de rastrear um alvo ou cena, 
permitindo as mãos-livres de operação que 
maximizando a eficácia da missão e 
reduzindo a fadiga do operador
Aumentar a eficácia da missão de dirigir as 
forças terrestres ou outros equipados com 
dispositivos de visão noturna
Opções ergonômicas e NVIS compatível com 
controle são intuitivos e robusto
Interface intuitiva aumenta a eficácia do 
operador e consciência situacional
Aproveita a maior base instalada STC'd do 
mundo, reduzindo custos e agilizando a 
integração de aeronaves/minimizando o 
tempo de aeronave
Projetado sob modelo FLIR Systems 
(CDMQ), os sistemas da série 
«comercialmente desenvolvidos militares 
qualificados» Ultra são projetados para 
suportar
FLIR controla toda a cadeia de suprimentos 
para a tecnologia crítica dentro gimbals Ultra 
classe, garantindo um serviço rápido e apoio a 
longo prazo

PANORAMA
Tipo de sistema: Multi-sensor Gyro estabilizada
Tamanho: 22,9cm diâmetro x 34,3cm horizontal
Peso: 13 kg

PERFORMANCE IMAGEM TÉRMICA
Tipo de sensor: 320x240 InSb Matriz de plano focal
Comprimento de onda: 3-5 mM
FOVs
Grande: zoom contínuo ou pré 21,7° x 16.9°
Médio: zoom contínuo ou pré-definido para 8° x 6°
Estreito: zoom contínuo ou pré 2,2° x 1,65°
Super estreito: Com Extender 1.8x empregada 1,2° x 0,9°

DESEMPENHO DE IMAGEM LUZ DO DIA
Tipo de sensor: Luz do dia/baixa luz de alta sensibilidade CCD
Configurações de zoom: Corresponde para IR
Recursos automáticos: Contraste, brilho

OPÇÃO LASER
Tipo: NVG compatível - alvo apontando
Classificação: classe 3B

ESPECIFICAÇÕES
Az gama da viagem: 360°
El gama da viagem: 360°
Taxa de variação: até 65°/seg

Ponteiro laser usado para a 
discriminação alvo secreta.

Termovisor sofisticado permite
monitoramento de vigilância

dia/noite.

Na tela simbologia projetado 
para facilitar a legibilidade.

Câmera de TV de baixa luminosidade 
fornece imagens claras, luz visível 

na escuridão quase total.

APLICAÇÕES

CONTRA DROGA
SEGURANÇA INTERNA

PATRULHA
VIGILÂNCIA

RECONHECIMENTO
BUSCA E RESGATE

UNID. DE CONTROLE ELETRÔNICOS 
Dimensões: 10,6 x 9,9 x 5,9 polegadas (27 x 25 x 15 cm)

SAÍDAS
Analógico ou digital video: RS-170, NTSC, PAL

PODER
Requisitos de alimentação: DC 19V a 32V DC aumento 
máximo 15 ampères

Acessórios incluídos no pacote padrão
Estabilizada Assembléia Gimbal, a Unidade de Controle 
Eletrônica, unidade de controle manual simplificado, kit cabo 
padrão

OPÇÕES
AutoTracker, interfaces de navegação, de desconexão 
rápida montagens, interface Nightsun, monitores de tela 
plana, que se deslocam interfaces de mapa, iluminador laser, 
unidade de controle portátil, 1.8x extensor IR
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