Dodáváme přístroje na noční vidění a termovize od předních výrobců v oboru ve všech
typech a výkonech. Na všechny přístroje poskytujeme ze zákona dvouletou záruční lhůtu,
záruční i pozáruční servis provádíme po dohodě s výrobci u nás.
Jako výhradní dovozci značky DEDAL provádíme opravy pouze na zboží zakoupené u nás.
Přístroje se k nám dostávají prostřednictvím překupníků, kteří nabízejí skládané přístroje
nejistého původu a kvality, prodávají přístroje s nižšími parametry, než deklarují, nedodržují
záruční podmínky a tím poškozují dobré jméno firmy. Tato situace se Dedalu nelíbí a
nepřeje si, aby byly přístroje z takových zdrojů u nás opravovány.
Každý přístroj zn. Dedal má štítek s označením modelu, výrobního čísla a státu, pro
který je přístroj vyroben. Podle těchto údajů lze u výrobce dohledat historii přístroje.
Pokud je štítek nahrazen, nebo schází, jde o nelegálně skládaný přístroj bez záruky!

Přístroje na noční vidění jsou složité a drahé zařízení, jejich opravu nelze zvládnout
svépomocí. Proto je na zvážení, zda přístroj koupit u oficiálního zástupce, nebo od
překupníků zboží skládané, nejisté kvality a původu. U takto pořízených přístrojů je problém
s řešením oprav, prodejce bez kontaktu na výrobce nejsou schopni zajistit servis a dodržet
zákonné podmínky a lhůty. Velmi často nás zákazníci žádají o provedení opravy, jelikož
jejich prodejce již není, nebo pokud jim opravu zajistí tak ve lhůtě mnoha měsíců a často si ji
musí sami uhradit i v záruční době!

Night Tech

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

Dipol- 125

gen. 1

Monokulární pozorovací přístroj s možností výměnných objektivů-různé zvětšení a světelnost. Zvětšení 1x
lze připevnit na hlavu pomocí masky pro pohyb v terénu (volné ruce). Lze pomocí montáže MK 123
připevnit na okulár denního zaměřovače jako zesilovač jasu bez změny nastřelení, kdy zvětšení denního
zaměřovače zůstává zachováno. Lze připojit k foto-video přístrojům. Lze výměnou objektivu používat jako
dalekohled se zvětšením 4x; 5x; 6x. Zaostření objektivu i okuláru, možnost upevnění doplňkových
infračervených ozařovačů pro pozorování na větší vzdálenosti-vhodné při nasazení na okulár denního
zaměřovače kvůli snížené světelnosti. Ve střelecké sadě obdržíte přístroj D 125 + montáž MK 123 +
doplňkový laserový ozařovač.

TECHNICKÁ DATA
zesilovač jasu
rozlišení
zesílení měniče
citl. fotokatody
životnost měniče
korekce
zvětšení
objektiv-světelnost
zorné pole
zaostření od
IR ozařovač
baterie
rozměry mm
hmotnost kg.

1 gen. EP 33
35 lp/mm
900 x
250 µA/lm
1000 hod.
± 4 dptr.
1x
4x
5x
6x
25/1,2 80/1,5 10/1,7 120/2
40°
12°
10°
8°
0,25m
5m
5m
5m
Vestavěný + doplňkové
LR1 / 40 hod.
136x58x74
204x58x74
0,3
0,49
0,59
0,62
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Night Tech
Dipol- 128

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
zesilovače Photonis NL

DEP 0, ECHO, XR5, 4G

Monokulární pozorovací přístroj s možností výměnných objektivů. Zvětšení 1x lze připevnit na hlavu. Lze pomocí
speciální montáže MK 123 připevnit na okulár denního zaměřovače jako zesilovač jasu bez změny nastřelení, kdy
zvětšení denního zaměřovače zůstává zachováno. Možno připojit k foto-video přístrojům. Podle objektivu lze
používat jako dalekohled se zvětšením 3.2x, 5x, 8x. Zaostření objektivu i okuláru, vestavěn infračervený ozařovač
850 nm pro použití v úplné tmě, možnost upevnění doplňkových infračervených ozařovačů-vhodné při použití
s denním zaměřovačem, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická
regulace zesílení jasu měniče. Ideální je použití s denními zaměřovači s proměnným zvětšením "variábly" kdy při
malém zvětšení naroste jas obrazu, na větší vzdálenosti s dostatkem světla lze nastavit velké zvětšení a využít dosah
přístroje. Přístroj nabízíme s RU měniči EKRAN a NL firmy PHOTONIS. Přístroje se zesilovači Photonis dodáváme
v provedení DEP 0 xx1441, ECHO, XR 5 zelený / černo-bílý obraz. Ve střelecké sadě obdržíte přístroj D 128 +
montáž MK 123 + doplňkový IR laserový ozařovač 850 nm nezrazující zvěř, popř. jiné vlnové délky.

zesilovač jasu-dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
zaostření od
dosah
dioptrická. korekce
baterie
rozměry
hmotnost

Ekran, DEP0, ECHO, XR5, 4G
1x
3,2 x
5x
F25/1,2 F80/1,5 F110/1,5
40°
13°
10°
0,25 m
5m
10 m
400 m
± 4 dptr.
CR 123A / 40 hod.
133 - 192 - 228 x 47 x 70 mm
0,38 kg 0,55 kg
0,80 kg

výrobce zesilovače
RU- Ekran
NL- Photonis
model
EPM 221 "DEP 0" ECHO
XR 5
barva - fosfor
zelená- P43 a P22 • bílá (white)- P45 onyx
označení- zelený / č. b. epm 221 xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540
zesílení- zelený / č. b. 25 / 25 tis. 37 / 20 tis. 45 / 35 tis. 50 / 37 tis.
rozlišení lp/mm
45-50
60-70
57-74
65-75
signál/šum
18-20
18-24
24-27
25-30
životnost hod.
5 000
7 000
7 000
10 000
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Night Tech
Dedal- D 541

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
nejmenší předsádka Dedal

zesilovače Photonis NL

DEP 0, ECHO, XR5, 4G

Předsádka na noční vidění s elektrooptickými zesilovači jasu NL firmy Photonis, upevnění pomocí adaptérů (Dedal /
Rusan) nasunout na objektiv ze přední strany zaměřovače. Zvětšení předsádky1x, po nasazení na objektiv denního
zaměřovače zůstává zvětšení zaměřovače beze změny, upevněním okuláru na přístroj lze používat jako pozorovací
dalekohled zvětšení 2,5x. Přístroj je vyroben ze slitiny hliníku, zajišťuje velkou odolnost proti mechanickému
zatížení. Ideální je použití se zaměřovači s proměnným zvětšením "variábly" kdy při malém zvětšení naroste jas
obrazu, na větší vzdálenosti s dostatkem světla lze nastavit velké zvětšení a využít dosah přístroje. Možno připojit k
foto-video přístrojům, montáž pro IR ozařovače- vhodné při použití s denním zaměřovačem, ochrana proti vysoké
úrovni osvětlení, funkce ATG (autogating) přerušuje napětí fotokatody při vysoké úrovni osvětlení zamezí poškození
zesilovače, automatická regulace zesílení jasu. Přístroj nabízíme jen se špičkovými zesilovači firmy PHOTONIS v
provedení DEP 0, ECHO, XR 5, 4G zelený / černo-bílý obraz. Přístroj se zelenou barvou obrazu dodáváme s
manuální regulací výkonu (EGAC), vysoký výkon se sníží - prodloužení životnosti a snížení únavy oka. Potenciometr
je umístěn místo led diodového ozařovače 870 nm, proto je vhodné použít doplňkový laserový ozařovač.

zesilovač jasu- dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
optimální zvětšení
možné zvětšení
dosah
baterie
rozměry
hmotnost
Provozní teploty

NL DEP0, onyx a XR5
1x / 2,5 okulár
F 78 / 1,5
9°
3-5x
1 - 20 x
dle výkonu měniče
CR 123A / 60 hod.
180 x 68 x 71 mm
0,59 kg
-30°C do + 50°C

NL Photonis- model
"DEP 0"
ECHO
XR 5
4G
označení- zelený / č. b.
xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540 xx/xw3050
zesílení- zelený / č. b.
37 / 20 tis. 47 / 35 tis. 56 / 37 tis. 63 / 40 tis.
rozlišení lp/mm
50-70
57-74
65-75
64-75
signál/šum
18-22
24-27
25-30
28-33
FOM
1 200-1 500 1 500-2 000 1 600-2 000 1 800-2 200
životnost hod.
7 000
10 000
Barva obrazu- fosfor všechny modely: zelená- P22 a P43 / bílá (white)- P45 onyx
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Night Tech
Dedal- D 542

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
zesilovače Photonis NL

DEP 0, ECHO, XR5, 4G

Monokulární pozorovací přístroj s možností upevnění na objektiv ze přední strany denního zaměřovače. Použitím
nového optického systému došlo ke zvýšení kontrastu o 20 % oproti D 541. Zvětšení přístroje1x, po nasazení na
objektiv zůstává zvětšení denního zaměřovače beze změny. Přístroj lze pomocí závitové redukce zašroubovat do
závitu z vnitřní strany objektivu nebo pomocí objímky daného průměru připevnit zvenčí na objektiv denního
zaměřovače. K přístroji lze dokoupit okulár se zvětšením 2,5x na pozorování- pro výrazné zlepšení kvality obrazu, lze
připojit k foto-video přístrojům, zabudován ozařovač nerušící zvěř, možnost upevnění doplňkových laserových
ozařovačů- vhodné při použití s denním zaměřovačem, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké
úrovni osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj nabízíme s měniči holandské firmy PHOTONIS
v provedení DEP 0- xx1441, xx1441 onyx • XR 5, XR5 onyx.

zesilovač jasu- dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
optimální zvětšení
možné zvětšení
dosah
baterie
rozměry
hmotnost
Provozní teploty

EKRAN, NL výběr a XR5
1x / 2,5 okulár
F 78 / 1,5
9°
3-5x
1 - 20 x
dle výkonu měniče
CR 123A / 60 hod.
188 x 68 x 71 mm
0,59 kg
-30°C do + 50°C

NL Photonis- model
"DEP 0"
ECHO
XR 5
4G
označení- zelený / č. b.
xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540 xx/xw3050
zesílení- zelený / č. b.
37 / 20 tis. 47 / 35 tis. 56 / 37 tis. 63 / 40 tis.
rozlišení lp/mm
50-70
57-74
65-75
64-75
signál/šum
18-22
24-27
25-30
28-33
FOM
1 200-1 500 1 500-2 000 1 600-2 000 1 800-2 200
životnost hod.
7 000
10 000
Barva obrazu- fosfor všechny modely: zelená- P22 a P43 / bílá (white)- P45 onyx
Photonis- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
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Night Tech
Dedal- D 552

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

lze použít i pro velké zvětšení puškohledu

zesilovače Photonis: DEP 0, ECHO, XR5, 4G

Nejvyšší model Dedal předsádek na noční vidění s elektrooptickým zesilovačem jasu, upevnění pomocí adaptéru na
objektiv denního zaměřovače, po nasazení okuláru lze použít i jako monokulární pozorovací dalekoled se zvětšením
2,5x. Zvětšení předsádky 1x, po upevnění na puškohled zůstává zvětšení puškohledu beze změny. Ideální je použití se
zaměřovači s proměnným zvětšením "variábly" kdy při malém zvětšení naroste jas obrazu, na větší vzdálenosti s
dostatkem světla lze nastavit velké zvětšení a využít dosah přístroje. Možno připojit k foto-video přístrojům, možnost
upevnění doplňkových infračervených ozařovačů- při použití s denním zaměřovačem. Automatické funkce
zesilovačů- ochrana proti bodovým zdrojům světla, automatická regulace zesílení jasu, doplňkové funkce- ATG
(autogating) sníží napětí fotokatody při vysoké úrovni osvětlení zamezí poškození zesilovače, funkce EGAC(external gain control) možnost manuální regulace zesílení jasu potenciometrem. Přístroj se zelenou barvou obrazu
dodáváme s EGAC manuální regulací výkonu, vysoký výkon přístroje se sníží v podmínkách s dostatečným
osvětlením, prodloužení životnosti a snížení únavy oka. Potenciometr je umístěn místo led diodového ozařovače a je
vhodné použít doplňkový nejlépe laserový ozařovač. Přístroj s černo-bílým obrazem je tlumenější a nepotřebuje
regulaci výkonu potenciometrem, na jeho místě je led diodový ozařovač 870 nm. Okulárový systém má větší výstupní
průměr ve srovnání s D541, D542, umožní použití předsádky při větším zvětšení denního puškohledu. Přístroj
dodáváme se zesilovači NL firmy PHOTONIS v provedení DEP 0, ECHO, XR 5, dle přání se zeleným, nebo
černobílým obrazem ONYX.

zesilovač jasu- dle přání DEP 0, ECHO, XR5, 4G
zvětšení
1x
objektiv/světelnost
F 78 / 1,5
zorné pole
9°
optimální zvětšení
3 - 16 x
možné zvětšení
1 - 24 x
dosah
dle zesilovače jasu
baterie
CR 123A / 60 hod.
rozměry
215 x 66 x 80 mm
hmotnost
0,65 kg
Provozní teploty
-40°C do + 50°C
NL Photonis- model
"DEP 0"
ECHO
XR 5
4G
označení- zelený / č. b.
xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540 xx/xw3050
zesílení- zelený / č. b.
37 / 20 tis. 47 / 35 tis. 56 / 37 tis. 63 / 40 tis.
rozlišení lp/mm
50-70
57-74
65-75
64-75
signál/šum
18-22
24-27
25-30
28-33
FOM
1 200-1 500 1 500-2 000 1 600-2 000 1 800-2 200
životnost hod.
7 000
10 000
Barva obrazu- fosfor všechny modely: zelená- P22 a P43 / bílá (white)- P45 onyx
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Night Tech
Dipol- D400 DNS

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

.

digitální předsádka

Špičková DIGITÁLNÍ předsádka / dalekohled firmy Dipol, je určen k použití v různých podmínkách den, noc,
soumrak, kdy přístroje na noční vidění s elektrooptickými zesilovači jasu neumožní zamíření na cíl. Je možno použít
jako digitální předsádku využívající zvětšení denního puškohledu, zvětšení přístroje1x, po nasazení na objektiv
zůstává zvětšení denního zaměřovače beze změny nebo našroubováním okuláru jako pozorovací dalekohled se
zvětšením 2x. Ideální je použití s denními zaměřovači s proměnným zvětšením "variábly" kdy při malém zvětšení
naroste jas obrazu, na větší vzdálenosti s dostatkem světla lze nastavit velké zvětšení a využít dosah přístroje. Přístroj
je vybaven pohotovostním režimem, což značně snížuje spotřebu energie, rychlý náběh přístroje do 5 sekund,
možnost použití dobíjecích baterií LC16340, konektor pro připojení externí baterie. Zaostření objektivu, korekce
dioptrií při použití jako pozorovací dalekohled s okulárem. Přístroj lze používat s ozařovači 940 nm, které
jsou neviditelné pro zvěř, manuální regulace zesílení senzoru a jasu mikrodispleje, menu v Ru a En.

formát senzoru
displej OLED
ohnisková vzdálenost
zorné pole
zvětšení
doporučené zvětšení puškohledu
zorné pole
detekce postavy 0,5x 1,8m
spektrální citlivost
doba zapnutí
baterie
doba provozu 20°C
externí zdroj
rázové zatížení
rozměry
hmotnost
Provozní teploty
stupeň ochrany

752 x 576
1024 x 768 pixelů
50 mm
13°
1,65
2x-6x
5,4°x 4,12°
min. 450 m
400 - 1000 nm
5s
CR 123A / 52 hod.
4 hod.
8 - 14,6 V
600 G
156 - 86 - 67 mm
0,57 kg
-20°C do + 50°C
IPX5
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Night Tech

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

Dipol- DN 34, DN34 HR

zesilovače Photonis NL

DEP 0, ECHO, XR5, 4G

Monokulární pozorovací přístroj s možností upevnění na objektiv ze přední strany denního zaměřovače. Zvětšení
přístroje1x, po nasazení na objektiv zůstává zvětšení denního zaměřovače beze změny, optimální zvětšení 4-6x .
Přístroj lze pomocí závitové redukce zašroubovat do závitu z vnitřní strany objektivu nebo pomocí rychloupínacího
adaptéru s pákou připevnit na objektiv denního zaměřovače- 42, 50, 56mm. Možno připojit k foto-video přístrojům,
unikátní systém zaostření objektivu, možnost upevnění infračervených ozařovačů- důležité při použití s denním
zaměřovačem, možnost připojení doplňkového zdroje s prodloužením vypínače na denní zaměřovač- pohodlnější
ovládání přístroje, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická
regulace zesílení jasu měniče. Přístroj DN34 nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN epm 223, 221. Přístroj DN34 HR
dodáváme s NL měniči Photonis v provedení DEP 0- xx1441, xx1441 onyx • XR 5 a XR5 onyx. V sadě obdržíte
přístroj+ adaptér dle Vašeho puškohledu + nerušící laserový ozařovač 850 nm, 50 mW.

zesilovač jasu- dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
zaostření od
dosah
baterie
doplňkový zdroj
rozměry
hmotnost
Provozní teploty

2+ Rusko EKRAN, DEP 2+ a XR5
1x
F80 / 1,6
13°
10 m
dle výkonu měniče
CR 123A / 52 hod.
2 ks tužkové AA
190 - 62 - 62 mm
0,61 kg
-30°C do + 50°C

NL Photonis- model
"DEP 0"
ECHO
XR 5
4G
označení- zelený / č. b. xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540 xx/xw3050
zesílení- zelený / č. b.
37 / 20 tis. 47 / 35 tis. 56 / 37 tis. 63 / 40 tis.
rozlišení lp/mm
50-70
57-74
65-75
64-75
signál/šum
18-22
24-27
25-30
28-33
FOM
1 200-1 500 1 500-2 000 1 600-2 000 1 800-2 200
životnost hod.
7 000
10 000
barva obrazu- fosfor všechny modely: zelená- P22 a P43 / bílá (white)- P45 onyx
Photonis- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
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Night Tech

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

Dipol- DN 37

gen. 2+ Ru- EKRAN

Monokulární pozorovací přístroj s možností upevnění na objektiv ze přední strany denního zaměřovače. Je to
nejmenší model s nejnižší hmotností, na rozdíl od jiných přístrojů má manuální regulaci zesílení jasu, lze libovolně
nastavit jas obrazovky- snížení namáhání oka. Zvětšení přístroje1x, po nasazení na objektiv zůstává zvětšení denního
zaměřovače beze změny, optimální zvětšení 4-6x . Přístroj lze pomocí závitové redukce zašroubovat do závitu
z vnitřní strany objektivu, nebo pomocí rychloupínacího adaptéru s pákou připevnit na objektiv denního zaměřovače42, 50, 56mm. Možno připojit k foto-video přístrojům, unikátní systém zaostření objektivu, možnost upevnění
infračervených ozařovačů- důležité při použití s denním zaměřovačem, možnost připojení doplňkového zdroje
s prodloužením vypínače na denní zaměřovač- pohodlnější ovládání přístroje, ochrana proti bodovým zdrojům světla,
ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj DN34 nabízíme s měniči
ruské firmy EKRAN epm 223, 221. V sadě obdržíte přístroj+ adaptér dle Vašeho puškohledu + nerušící laserový
ozařovač 850 nm, 50 mW.

zesilovač jasu- dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
zaostření od
dosah
baterie
otřesy
rozměry
hmotnost
Provozní teploty

2+ RU EPM 223, 221
1x
F50 / 1,25
19°
10 m
dle výkonu měniče
CR 123A / 54 hod.
600g
138 - 69 - 81 mm
0,53 kg
-20°C do + 50°C

výrobce zesilovače RU- Ekran
NL- Photonis
model
EPM 221 "DEP 0" ECHO
XR 5
barva - fosfor
zelená- P43 a P22 • bílá (white)- P45 onyx
označení- zelený / č. b. epm 221 xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540
zesílení- zelený / č. b. 25 / 25 tis. 37 / 20 tis. 45 / 35 tis. 50 / 37 tis.
rozlišení lp/mm
45-50
60-70
57-74
65-75
signál/šum
18-20
18-24
24-27
25-30
životnost hod.
5 000
7 000
7 000
10 000

Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● nightvision@seznam.cz

Night Tech

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

Dipol- DN 55 XT

gen. 2+ Ru- EKRAN

Monokulární pozorovací přístroj s možností upevnění na objektiv ze přední strany denního zaměřovače. Je to
nejnovější model s plynulou regulací výkonu elektrooptického zesilovače jasu na vypínači, lze libovolně nastavit jas
obrazovky- snížení namáhání oka a prodloužení životnosti zesilovače. Zvětšení přístroje1x, po nasazení na objektiv
zůstává zvětšení denního zaměřovače beze změny, optimální zvětšení 4- 6x. Přístroj lze pomocí rychloupínacího
adaptéru s pákou Dipol připevnit na objektiv denního zaměřovače- 42, 50, 56 mm, za příplatek lze dodat adaptér
výrobce Rusan na přesný průměr dle puškohledu. Možno připojit k foto-video přístrojům, unikátní systém zaostření
objektivu, možnost upevnění infračervených ozařovačů- důležité při použití s denním zaměřovačem, po našroubování
okuláru lze přístroj používat v plné kvalitě obrazu s nastavením dioptrií jako pozorovací dalekohled, ochrana proti
bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj
DN55 nabízíme se zesilovačem jasu ruské firmy EKRAN zelené a černo-bílé barvy. V sadě obdržíte přístroj+ adaptér
dle Vašeho puškohledu + nerušící laserový ozařovač 850 nm 50 mW, v případě zájmu lze jinou vlnovou délku.

zesilovač jasu
rozlišení
signál / šum
citlivost fotokatody
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
zaostření od
dosah
baterie
otřesy
rozměry
hmotnost
Provozní teploty

2+ RU Ekran
45-50
18
500 mikroA
1x
F80 / 1,15
19°
10 m
150 m
CR 123A / 54 hod.
600g
165 - 65 - 63 mm
0,6 kg
-30°C do + 50°C
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Night Tech
Dipol TFA Pointer

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

termovizní předsádka

NOVINKA

detektor 384x288

Termovizní předsádka / dalekohled firmy Dipol velmi malých rozměrů. Přístroj je určen k použití v různých
podmínkách (den, noc, soumrak), ale i ve ztížených podmínkách (za mlhy, sněžení, v dešti, kouři), kdy zaměřovače na
noční vidění s elektro optickými zesilovači jasu neumožní zamíření na cíl. Může velmi snadně detekovat pohybující
se i pevné objekty, které mají odlišnou teplotu od okolí, dokonce zaznamená i drobné tepelné rozdíly- tepelné stopy v
terénu, otisk ruky na předmětu apod. Přístroj se nastavuje pomocí tlačítka GAIN ovládáme- zesílení detektoru,
citlivost detektoru a jas mikrodispleje, což umožní upravit obraz podle podmínek. Otáčením se zvyšují a snižují
nastavovaná funkce, stiskem tlačítka se přepne na jinou funkci a opět otáčením nastaví... Přístroj má plně automatický
režim kalibrace sensoru bez clony optimalizující práci přístroje v různých podmínkách a nevyžaduje žádné ruční
ovládaní. Rychlý náběh přístroje do několika sekund, zobrazení černá / bílá + možnost výběru jedenácti barev, vývod
pro externí baterii micro USB 5V. Přístroj je vyroben ze slitiny hliníku spolu s masivní konstrukcí upevnění detektoru
zajišťuje velkou odolnost proti mechanickému zatížení. Objektiv F40/1,0 zvětšení 1x jako předsádka- zvětšení podle
denního puškohledu, ve spojení s okulárem pozorovací dalekohled zvětšení 2,5x. Zaostření objektivu kolečkem na
horní straně, korekce dioptrií na okuláru. Přístroj je osazen kvalitními detektory Francouzské firmy ULIS s rozlišením
384 x 288. Přístrojem nelze pozorovat předměty s teplotou 500°C a vyšší, jinak dojde k poškození detektoru!

TECHNICKÉ PARAMETRY
rozlišení sensoru/rozměr pixelu μm
384 x 288/ 17
typ
nechlazený VOx
teplotní citlivost (NETD) K
50 mK
kalibrace
programová bez clony
typ mikrodispleje
Oled 1024 x 768
objektiv ohn. vzd. / světelnost
F40 / 1,0
detekce člověka
2 000 m
zvětšení předsádka / dalekohled
1x , 2,5 s okulárem
zorné pole
9,3° x 7,0°
korekce dioptrií okuláru- dalekohled
± 3 dptr.
průměr výstupní pupily
30 mm
spektrální odezva
8- 14 μm
obnovovací frekvence
50 Hz
rázové zatížení
600 G
zobrazení
Č / B + 11 barev
napájení / typ baterií
6V/ 2x CR123A
doplňkový zdroj
5V microUSB
doba provozu s CR123A 20°C
4 hod
provozní teploty
-20 .... +50
zozměry mm
175 x 93 x 65
hmotnost kg
0,58
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Night Tech

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

Dedal- 380.T2 termovizní předsádka

detektor 384x288 ULIS Francie

Špičkový termovizní zaměřovač firmy Dedal. Přístroj je určen k použití v různých podmínkách (den, noc, soumrak),
ale i ve ztížených podmínkách (za mlhy, sněžení, v dešti, kouři), kdy zaměřovače na noční vidění s elektro optickými
zesilovači jasu neumožní zamíření na cíl. Může velmi snadně detekovat pohybující se i pevné objekty, které mají
odlišnou teplotu od okolí, dokonce zaznamená i drobné tepelné rozdíly- tepelné stopy v terénu, otisk ruky na
předmětu apod. Je možno použít jako termovizní předsádku, jako pozorovací termovizní dalekohled i jako termovizní
zaměřovač s montáží na zbraň. V přístrojích série Dedal-T je používán originální ruský program, na rozdíl od jiných
výrobců umožňuje: plně automatický režim kalibrace sensoru bez clony optimalizující práci přístroje v různých
podmínkách a nevyžaduje žádné ruční nastavení. Systém dynamického nastavení kontrastu umožňuje získat optimální
zobrazení- zřetelnější kontury cíle, propracované detaily cíle a pozadí, což umožní přesněji a rychleji identifikovat
pozici cíle v krajině. Rychlý náběh přístroje do 3 sekund, automatické nastavení jasu a kontrastu, vývod pro externí
baterii, video vývod pořízení záznamu. Objektiv F50/1,2 s optickým zvětšením 1x jako předsádka, 2x dalekohled, 2x
zaměřovač- lze digitálně násobit 2x, 4x, 8x. Zaostření objektivu, korekce dioptrií okuláru. Přístroj je osazen
kvalitními detektory Francouzské firmy ULIS s rozlišením 384 x 288. S přístrojem obdržíte 4 ks. dobíjecích baterií
CR123+ nabíječ. Přístrojem nelze pozorovat předměty s teplotou 500°C a vyšší, jinak dojde k poškození detektoru!!

TECHNICKÉ PARAMETRY
rozlišení sensoru/rozměr pixelu μm
typ
teplotní citlivost (NETD), mK
spektrální odezva
kalibrace
typ mikrodispleje
objektiv. ohn. vzd. /světelnost
zvětšení
digitální zoom
zorné pole
korekce dioptrií
vzdálenost okuláru od oka
obnovovací frekvence
snese rázové zatížení
barva zobrazení
napájení / typ baterií
záměrná osnova s regulací jasu
lze připojit doplňkový zdroj 12V
doba provozu při 20°C
provozní teploty °C
rozměry mm
hmotnost kg

384 x 288 / 17
nechl. mikrobolo. FPA
˂ 70
8- 14 μm
programová bez clony
amoled 800 x 600
F50 / 1,2
3,5 x
2x, 4x, 8x
7,4°x 5,6°
± 4 dptr.
55 mm
50 Hz
600 G
černá teplá/ bílá teplá
6V/ 2x CR123A
5 typů
ano
4 hod.
-40 … +50
273 x 71 x 73
0,64
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Night Tech
Dedal- DVS-8

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
zesilovače Photonis NL

DEP 0, ECHO, XR5, 4G

Špičkový pozorovací dalekohled s elektrooptickým zesilovačem jasu, který zajistí reálný, dokonale ostrý obraz (na rozdíl od
termovizních přístrojů) pro pozorování detailů na blízko i na velké vzdálenosti s využitím zbytkového světla, nebo IR ozařovačů.
Možnost výměnných objektivů-různé zvětšení lze až 10x. Lze připevnit na hlavu a použít jako brýle se zvětšením 1x, což je
vhodné pro noční jízdu automobilem, chůzi v terénu i v objektech, to vše bez nutnosti použití infračerveného ozařovače, popř.
zapnutí světel automobilu. Lze použít jako výkonný pozorovací dalekohled se zvětšením 4x, 6.6x, 10x. Zaostření objektivu i
okulárů, regulace vzdálenosti mezi okuláry- šířku lze upravit podle velikosti hlavy i pro děti. Vestavěný infračervený třípolohový
ozařovač 75 mW 870 nm nezrazující zvěř, možnost upevnění výkonnějších přídavných ozařovačů, ochrana proti bodovým
zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče, lze i s funkcí autogating, baterie
v přístroji vydrží běžně jeden rok. Přístroje s holandskými měniči firmy Photonis dodáváme v provedení DEP O: XX1451,
ECHO, XR 5, 4G vždy v barvě zelené nebo onyx černo-bílé. Přístroj dodáváme s objektivy 1x + 4x zvětšením a čočkou IR diody,
za příplatek dodáme obj. 6,6x + přídavný IRlaserový ozařovač 850 / 905 nm na vzdálenosti dle přání.
Přístroj osazen objektivem 1x má největší možné zorné pole, světelnost 1,0- plně využije výkon zesilovače jasu, nevyžaduje
doostřování na různé vzdálenosti. To je důležité v úplné tmě bez použití IR ozařovače v lese a mnohdy daleko významnější, než
velké zvětšení. Pozorujete-li zvěř na velké vzdálenosti na loukách, objektiv lze snadno zaměnit za jiný se zvětšením, přiblížení
zvěře je pak velké zvěř vidíme detailně je však nutno častěji doostřit při změně vzdálenosti.

zesilovač jasu
NL- PHOTONIS: DEP 0, ECHO, XR5, 4G
rozlišení
60 - 74 lp/mm
zesílení měniče
31 000 - 63 000 x
FOM
1 400 - 2 200
poměr signál / šum
23 - 33
životnost měniče
10 000 hod.
zvětšení
1x brýle
4x
6.6x
10x
objektiv
F26/ 1,2
F100/1,5
F165/2,0
F250/2
zorné pole
40°
10°
8°
5°
zaostření od
0,2 m
10 m
15 m
25 m
rozteč okulárů
55 - 76 mm
dioptrická korekce
+2 -6 dptr
odolnost proti vlhkosti
vodotěsný
IR ozařovač pevný
5, 25, 75 mW - 870 nm
baterie / doba provozu
2x AA / 60 hodin
rozměry
172x148x80 250x148x80 310x148x80 490x150x150
hmotnost
0,53kg
0,9 kg
1,1 kg
2,09 kg
provozní teploty
-40°C do +50°C
NL Photonis- model
"DEP 0"
ECHO
XR 5
4G
označení- zelený / č. b.
xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540 xx/xw3050
zesílení- zelený / č. b.
37 / 20 tis. 47 / 35 tis. 56 / 37 tis. 63 / 40 tis.
rozlišení lp/mm
50-70
57-74
65-75
64-75
signál/šum
18-22
24-27
25-30
28-33
FOM
1 200-1 500 1 500-2 000 1 600-2 000 1 800-2 200
životnost hod.
7 000
10 000
Barva obrazu- fosfor všechny modely: zelená- P22 a P43 / bílá (white)- P45 onyx
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Night Tech

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

Dipol- TG1 binokulární termovizní dalekohled

detektor 384x288 ULIS Francie

Špičkový termovizní pozorovací přístroj firmy DIPOL. Přístroj je určen k použití v různých podmínkách (den, noc,
soumrak), ale i ve ztížených podmínkách (za mlhy, sněžení, v dešti, kouři), kdy klasické přístroje na noční vidění
s elektro optickými zesilovači jasu nejsou schopny pracovat. Může velmi snadně detekovat pohybující se i pevné
objekty, které mají odlišnou teplotu od okolí, dokonce zaznamená i drobné tepelné rozdíly- tepelné stopy v terénu,
otisk ruky na předmětu apod., umožňuje přepínání zobrazení teplá černá nebo teplá bílá, displej zobrazuje informace o
nastavení a stavu přístroje, vývod pro připojení doplňkového zdroje 12V, video vývod pro pořizování záznamu, ruční
regulace zesílení detektoru- nedojde k přezáření teplých předmětů = rozmazaní kontur, regulace citlivosti detektoru
pro lepší nastavení čitelnosti obrazu, regulace jasu mikro displeje- snížením jasu nedochází k namáhání oči a obraz je
příjemný. Je vyráběn se dvěma druhy objektivy F50 a F75 a mikro displejem OLED (800x600). Zvětšení objektivu
F50 s mikro displejem OLED 3,5x u objektivu F75 s OLED 5,3x, dále lze pevné zvětšení objektivu násobit digitálně
2x výsledné zvětšení 10,6 je v plné kvalitě obrazu a 4x zvětšení 21,2x pro detaily na zvěři nutno počítat se zhoršením
kvality. Zaostření objektivu podle vzdálenosti pozorování, korekce dioptrií okulárů. Přístroj je osazen
kvalitními detektory Francouzské firmy ULIS model s rozlišením 384 x 288, dodáváme s kvalitnějším
mikrodisplejem OLED pro větší rozsah pracovních teplot, lepší rozlišení a větší výsledné zvětšení než COPIN.
S přístrojem obdržíte 6 ks. Dobíjecích baterií CR123 + doplňkovou baterii 11V pro připojení kabelem+ nabíječe.
Přístrojem se nesmí pozorovat předměty s teplotou 500°C a vyšší, poškodí se detektor!!

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozlišení sensoru/rozměr pixelu μm
Typ mikrodispleje
Objektiv. ohn. vzd. /světelnost
Optické zvětšení
Digitální zoom
Zorné pole
Korekce dioptrií
Vzdálenost okuláru od oka
Spektrální odezva
Obnovovací frekvence
Barva zobrazení
Napájení / typ baterií
Lze připojit doplňkový zdroj 12V
Doba provozu při 20°C
Provozní teploty °C
detekce objektu 0,5x1,8 m
Rozměry mm
Hmotnost kg

384 x 288 / 17
OLED 800 x 600
F50 / 1,0
3,5 x
2x, 4x
6.3° x 4.7°
± 4 dptr.
25 mm
8- 14 μm
50 Hz
černá teplá/ bílá teplá
9V/ 3x CR123A
ano
4,5 hod.
-40 … +50
do 1200 m
213 x 139 x 66
1,0

384 x 288 / 17
OLED 800 x 600
F75 / 1,0
5,3 x
2x, 4x
4,2°x 3,2°
± 4 dptr.
25 mm
8- 14 μm
50 Hz
černá teplá/ bílá teplá
9V/ 3x CR123A
ano
4,5 hod.
-40 … +50
Do 1700 m
241 x 139 x 87
1,2
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Night Tech

Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ

Dipol Next F40 / F55

termovizní zaměřovač NOVINKA

detektor VOx 384x288

Špičkový termovizní zaměřovač firmy DIPOL, je určen k použití v různých podmínkách (den, noc, soumrak), ale i ve
ztížených podmínkách (za mlhy, sněžení, v dešti, kouři), kdy zaměřovače na noční vidění s elektro optickými
zesilovači jasu neumožní zamíření na cíl. Snadně detekuje pohybující se i pevné objekty, které mají odlišnou teplotu
od okolí, zaznamená i drobné tepelné rozdíly- tepelné stopy v terénu, otisk ruky na předmětu apod., umožňuje
přepínání barvy zobrazení, promítá informace o nastavení a stavu přístroje, vývod pro připojení doplňkového zdroje C
microUSB 5 V, ruční regulace zesílení detektoru- nedojde k přezáření teplých předmětů- rozmazaní kontur, regulace
citlivosti detektoru pro lepší nastavení čitelnosti obrazu, regulace jasu mikro displeje- snížením jasu nedochází k
namáhání oči a obraz je příjemný. Je vyráběn se dvěma druhy objektivy F40 s optickým zvětšením 2,0 x a F55 s
optickým zvětšením 2,8 x, oba modely jsou vyráběny bez dálkoměru a nebo se zabudovaným dálkoměrem s dosahem
600m. Dodáván je s mikro displejem OLED 1024x768. Pevné zvětšení objektivu lze násobit digitálně 4x a 8x pro
lepší rozeznání detailů. Zaostření objektivu podle vzdálenosti pozorování, korekce dioptrií okuláru. Přístroj je
dodáván s vysoce kvalitními detektory VOx s rozlišením 384 x 288. Každý přístroj je testován na otřesy při výstřelu a
snese maximální rázové zatížení 600 G. S přístrojem obdržíte 4 ks. dobíjecích baterií CR123+ nabíječ. Přístrojem
nelze pozorovat předměty s teplotou 500°C a vyšší, jinak dojde k poškození detektoru!!

TECHNICKÉ PARAMETRY
rozlišení sensoru/rozměr pixelu μm/ citlivost
384 x 288 /17 / 40mK
typ mikrodispleje
Oled 1024 x 768
objektiv ohn. vzd. / světelnost
F40 / 1,0
F55 / 1,0
optické zvětšení (digitální zoom 1x, 4x, 8x)
2x (8x, 16x)
2,8x (11x, 22x)
zorné pole
9,3°x7,0°
°x
korekce dioptrií
± 4 dptr.
vzdálenost okuláru od oka
55 mm
spektrální odezva
8- 14 μm
obnovovací frekvence
50 Hz
rázové zatížení
600 G
zobrazení
Č / B + 12 barev
napájení, doplňkový zdroj
6V- 2x CR123A / micro USB 5V
záměrná osnova nastavení barvy a jasu
5 typů
uložení nastřelení
5 nastřelení
doba provozu 20°C
2,5 hod
provozní teploty
-20 .... +50
detekce objektu 0,5x1,8 m
2 000 m
2 800 m
zozměry
196x86x60
226x86x68
hmotnost
0,54
0,58
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Dedal- T2.380 Hunter / LRF termovizní zaměřovač

detektor 384x288 ULIS Francie

Špičkový termovizní zaměřovač firmy Dedal. Přístroj je určen k použití v různých podmínkách (den, noc, soumrak),
ale i ve ztížených podmínkách (za mlhy, sněžení, v dešti, kouři), kdy zaměřovače na noční vidění s elektro optickými
zesilovači jasu neumožní zamíření na cíl. Může velmi snadně detekovat pohybující se i pevné objekty, které mají
odlišnou teplotu od okolí. V přístrojích série Dedal-T je používán originální ruský program, na rozdíl od jiných
konkurenčních výrobců umožňuje: plně automatický režim kalibrace sensoru optimalizující práci přístroje v různých
podmínkách a nevyžaduje žádné ruční nastavení. Systém dynamického nastavení kontrastu umožňuje získat optimální
zobrazení- zřetelnější kontury cíle, propracované detaily cíle a pozadí, což umožní přesněji a rychleji identifikovat
pozici cíle v krajině. Rychlý náběh přístroje do 3 sekund, automatické nastavení jasu a kontrastu, různé varianty
záměrné osnovy, lze uložit 8 různých nastřelení osnovy, model LRF je pevně spojen s dálkoměrem, po stisku
tlačítka změření vzdálenost bodu v obraze nastaveného na cíl a provede korekci záměrné osnovy (je nutno
vložit balistická data daného náboje), vývod pro externí baterii, video vývod pořízení záznamu. Objektiv F50/1,2 s
optickým zvětšením 3,5x lze digitálně násobit 2x, 4x, 8x, mikro displej AMOLED 800x600. Zaostření objektivu,
korekce dioptrií okuláru. Přístroj je osazes kvalitními detektory Francouzské firmy ULIS s rozlišením 384 x 288.
Každý přístroj je testován na otřesy při výstřelu a snese maximální rázové zatížení 600 G. S přístrojem obdržíte 4 ks.
dobíjecích baterií CR123+ nabíječ. Přístrojem nelze pozorovat předměty s teplotou 500°C a vyšší !!

TECHNICKÉ PARAMETRY
rozlišení sensoru/rozměr pixelu μm
typ mikrodispleje
objektiv. ohn. vzd. /světelnost
zvětšení
digitální zoom
zorné pole
korekce dioptrií
vzdálenost okuláru od oka
spektrální odezva
obnovovací frekvence
snese rázové zatížení
barva zobrazení
napájení / typ baterií
záměrná osnova s regulací jasu
uložení nastavení záměrné osnovy
lze připojit doplňkový zdroj 12V
doba provozu při 20°C
provozní teploty °C
detekce objektu 0,5x1,8 m
rozměry mm
hmotnost kg

384 x 288 / 17
AMOLED 800 x 600
F50 / 1,2
3,5 x
2x, 4x, 8x
7,4°x 5,6°
± 4 dptr.
55 mm
8- 14 μm
50 Hz
600 G
černá teplá/ bílá teplá
6V/ 2x CR123A
5 typů
8 poloh
ano
4 hod.
-40 … +50
do 1200 m
273 x 71 x 73
0,64
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Dedal- T4.642 Hunter / T4.642Pro termovizní zaměřovač detektor 640x480 ULIS Fr.

Nejvyšší modely termovizních zaměřovačů Dedal. Přístroj je určen k použití v různých podmínkách (den, noc,
soumrak), ale i ve ztížených podmínkách (za mlhy, sněžení, v dešti, kouři), kdy zaměřovače na noční vidění s elektro
optickými zesilovači jasu neumožní zamíření na cíl. Může velmi snadně detekovat pohybující se i pevné objekty,
které mají odlišnou teplotu od okolí, dokonce zaznamená i drobné tepelné rozdíly- tepelné stopy v terénu, otisk ruky
na předmětu apod. V přístrojích série Dedal-T je používán originální ruský program, na rozdíl od jiných
konkurenčních výrobců umožňuje: plně automatický režim kalibrace sensoru optimalizující práci přístroje v různých
podmínkách a nevyžaduje žádné ruční nastavení. Systém dynamického nastavení kontrastu umožňuje získat optimální
zobrazení- zřetelnější kontury cíle, propracované detaily cíle a pozadí, což umožní přesněji a rychleji identifikovat
pozici cíle v krajině. Rychlý náběh přístroje do 3 sekund, automatické nastavení jasu a kontrastu, různé varianty
záměrné osnovy, lze uložit 8 různých nastřelení osnovy, zabudovaný pasivní dálkoměr, lze spojit s vnějším
dálkoměrem- identifikátor dálkoměrné značky, vývod pro externí baterii, video vývod pořízení záznamu. Objektiv
F100/1,6 s optickým zvětšením 3,5x lze digitálně násobit 2x, 4x, 8x, mikro displej AMOLED 800x600. Zaostření
objektivu, korekce dioptrií okuláru. Přístroj je osazen nejvyšším dodávaným detektorem FR firmy ULIS s rozlišením
640 x 480. Každý přístroj je testován na otřesy při výstřelu a snese maximální rázové zatížení 600 G. S přístrojem
obdržíte 4 ks. dobíjecích baterií CR123+ nabíječ. Přístrojem nelze pozorovat předměty s teplotou 500°C a vyšší, jinak
dojde k poškození detektoru!!

TECHNICKÉ PARAMETRY
MODEL
T4.642 Hunter
T4.642Pro
rozlišení sensoru/rozměr pixelu μm
640 x 480 / 17
typ
nechlazený mikrobolometr FPA
teplotní citlivost (NETD), mK
˂ 70
˂ 50
spektrální odezva
8- 14 μm
kalibrace
programová bez clony
obnovovací frekvence
25 Hz
25-60 Hz
typ mikrodispleje
amoled 800 x 600
objektiv. ohn. vzd. /světelnost
F100 / 1,6
optické zvětšení / digitální zoom
3,5 x / 2x, 4x, 8x
zorné pole
6,2°x 4,7°
korekce dioptrií
± 3 dptr.
vzdálenost okuláru od oka
50 mm
posun osnovy 1 klik na 100m
1,7 cm
snese rázové zatížení
600 G
barva zobrazení
černá teplá/ bílá teplá
napájení / doba provozu 20° C
6V 2x CR123A / 4 hod.
záměrná osnova s regulací jasu
5 typů
uložení nastavení záměrné osnovy
8 poloh
provozní teploty °C
-40 … +50
rozměry mm
305 x 81 x 95
hmotnost kg
0,85
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DEDAL- 490 profesionální noční zaměřovač se zesilovači jasu PHOTONIS: DEP 0, ECHO, XR5, 4G
Špičkový profesionální přístroj ruské firmy DEDAL, je nejvyšším modelem zaměřovačů s elektrooptickým
zesilovačem jasu. Oproti předcházejícím modelům 470 a 480 má ové objektivy- zvýšení kontrastu obrazu. Naplno
využívá výkon zesilovače jasu (bez ztrát v denním puškohledu u předsádek), poskytne dokonale ostrý, detailní obraz
(oproti termovizním přístrojům) s dobou provozu na dvě AA baterie cca jeden rok. Plastový korpus masivní
konstrukce bez problému snese rázové zatížení všech dostupných ráží, hmotnost přístroje pouhých 0,8 kg. Vestavěný
infračervený diodový ozařovač s výkonem 15, 35, 75 mW vlnové délky 870 nm, nerušící zvěř. Objektiv pevně
vestavěn-ostření pomocí kolečka nahoře. Přístroj je vodotěsný, zesilovače Photonis nové konstrukce mají značně
snížený HALO efekt (záře okolo jasných zdrojů světla), běžná je ochrana proti vysoké úrovni osvětlení funkce ATG
(autogating)- pulsně přerušuje napětí na fotokatodu a tím poskytne reálný, ostrý, neozářený obraz a zamezí spálení
fotokatody. Dodáváme se zesilovači "DEP 0", ECHO, XR5, 4 Gen s fosforem P22, P43, P45 zelené, žluté a černo-bílé
barvy dle přání. Jako jediný zaměřovač Dedal je vybaven funkcí EGAC (external gain control) manuální regulací
zesílení (jasu)- snížení únavy oka prodloužení životnosti zesilovače. Přístroj je používán k myslivosti, rybaření, lze
spojit s foto- video přístroji, na ostrahu objektů, fotografování apod..

zesilovače jasu PHOTONIS
"DEP 0", ECHO, XR5, 4G
vzdálenost oka od okuláru
50 mm
zvětšení
4x
6x
ohnisková vzdálenost/světelnost F 100 / 1,5
F 165 / 2,0
průměr objektivu
66,6 mm
80 mm
zorné pole
10°
8°
korekce 1 dílek 100m
10
15 mm
hranice zaostření
od 7 m
od 15 m
dioptrická korekce
+3 -4 dptr.
IR ozařovač 870 nm
15, 35, 75 mW
baterie/životnost
2ks AA / 60 hod.
rozměry
235x98x90 mm 310x98x90 mm
provozní teploty
-40°C +50°C
váha
0,9 kg
1,1 kg
NL Photonis- model
"DEP 0"
ECHO
XR 5
4G
označení- zelený / č. b.
xx/xw1441 zg/zw0047 xx/xw2540 xx/xw3050
zesílení- zelený / č. b.
37 / 20 tis. 47 / 35 tis. 56 / 37 tis. 63 / 40 tis.
rozlišení lp/mm
50-70
57-74
65-75
64-75
signál/šum
18-22
24-27
25-30
28-33
FOM
1 200-1 500 1 500-2 000 1 600-2 000 1 800-2 200
životnost hod.
7 000
10 000
Barva obrazu- fosfor všechny modely: zelená- P22 a P43 / bílá (white)- P45 onyx
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INFRAČERVENÉ OZAŘOVAČE K NOČNÍMU VIDĚNÍ S ELEKTROOPTICKÝMI ZESILOVAČI
JASU 1, 2+, 3, 4 GEN. A DIGITÁLNÍM PŘÍSTROJŮM
IR ozařovače jsou v provedení s LED diodou a LASEROVOU diodou, výsledný obraz při použití obou typů
ozařovačů je vždy ostřejší a s vyšším dosahem ve prospěch laserových ozařovačů, které i na velkou vzdálenost mají
stále dostatečný výkon a jejich paprsek se nerozptýlí- na rozdíl od led diodových ozařovačů. Všechny IR
ozařovače vydávají ze přední strany červené světlo, vyrábějí se ve vyšších vlnových délkách, díky tomu jsou méně
rušivé z pohledu pozorovaného objektu-ze přední strany. Při výběru ozařovače jsou nejdůležitější hodnoty vlnové
délky v nanometrech nm a výkonu diody v miliwatech mW, tyto hodnoty určují viditelnost paprsku- rušení a výkon
diody- dosah pozorování. Dále je důležitá nejlépe plynulá regulace výkonu ozařovače, nastavení průměru paprsku
pohybem čočky a možnost výškové a stranové korekce paprsku na střed obrazu.
Zesilovače jasu 1 gen. jsou nejcitlivější ve vlnové délce 800- 810 nm, proto jsou ozařovače 1 gen. takto konstruovány,
používá se k nim i ozařovač 850 nm, ale dosah je menší, citlivost fotokatody 1 gen. je v 850 nm již snížena.
Zesilovače jasu 2+ a 3 generace jsou plně citlivé do vlnové délky 850 nm, s vyšší vlnovou délkou se jejich citlivost
snižuje. Proto se používají ozařovače 850 nm s dosahem stovek metrů a výkon ozařovače využijeme na plno.
Ozařovače s vlnovou délkou 905 nm lze použít jen u zesilovačů jasu 2+ a 3 gen., přístroje vidí jen část výkonu
ozařovače, ve srovnání s 850 nm je výkon poloviční- vhodné na kratší vzdálenosti s důrazem na nízké rušení.

IR Laserový DIPOL

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL

Extrémně výkonný IR laserový ozařovač s regulací je určen jak k ozáření velké plochy tak menšího prostoru- čím
značně narůstá výkon a dosah pozorování. Možnost plynulé regulace velikosti ozařovaného prostoru otáčením
vroubkované části s čočkou od celé plochy obrazovky až po bod. Na rozdíl od LED diodových ozařovačů je ozářen
jen prostor, který si nastavíme-okolo je úplná tma, obraz je ostřejší a čistší než u LED diodového ozařovače. Paprsek
lze stranově i výškově nastavit pomocí imbus klíče na střed obrazovky. Značnou výhodou je plynulá regulace výkonu
ozařovače potenciometrem, která umožňuje měnit výkon ozařovače podle podmínek. Vyniká velmi malými rozměry a
zanedbatelnou hmotností díky plastovému tělu, dodáváme s několika typy montáží podle typu přístroje.
Ozařovač dodáváme ve vlnové délce 810 nm 90 mW vhodný pro 1 gen., paprsek je částečně viditelný a může na
krátkou vzdálenost plným výkonem rušit zvěř, používá se i pro 2+ a 3 gen. na velké vzdálenosti kvůli extrémnímu
výkonu, kde odpadá problém rušení. Nejprodávanější s vlnovou délkou 850 nm 50 mW je určen ke 2+ a 3 gen. dosah
500 m, který zvěř neruší, a proto se začal používat i k přístrojům 1 gen. ale ta již nevidí celý výkon ozařovače, je u ní
použitelný cca. do 200 m. Dodáváme i vlnovou délku 905 nm pouze k přístrojům 2+ a 3 gen., tyto přístroje jsou
schopny vidět jen část výkonu ozařovače dosah do 200 m. Součástí laseru je montáž podle přání.
Pozor: Laserový zařovač je nebezpečný pro lidský zrak, je zakázáno do něj za provozu nahlížet nebo ozařovat zrak
jiným osobám, nelze používat dobíjecí baterie!
výkon

0-90 mW

0-50 mW

0- 40 mW

vlnová délka

810 nm

850 nm

905 nm

korekce paprsku

± 3°

± 3°

± 3°

regulace paprsku

0°- 10°

0°- 10°

0°- 10°

zdroj, nelze dobíjecí

CR 123

CR 123

CR 123

spotřeba / provoz

90mA/6 h.

60mA/10 h.

60mA/10 h.

rozměry mm

104x24x40

104x24x40

104x24x40

cena vč. DPH

5 500 CZK

8 500 CZK

11 500 CZK

Diodový infračervený ozařovač- DIPOL 400 mW NOVINKA 2019
Extremně výkonný IR LED diodový ozařovač je vyráběn ve vlnové délce 850 a 940 nm, obojí s výkonem 400 mW .
Je určen k ozáření i na větší vzdálenost díky vysokému výkonu rovnoměrným paprskem, není citlivý na znečištění
čočky jako laserové ozařovače. Paprsek lze stranově i výškově nastavit na střed obrazovky, průměr kužele nastavíme
otáčením přední drážkované části s čočkou, plynulé nastavení výkonu na vypínači s potenciometrem. Součástí je
montáž podle přání. Dosah ozařovače s přístrojem gen. I -200 m.
výkon

0.. 400 mW

vlnová délka

850 / 940 nm

korekce paprsku

± 3°

zdroj

CR 123

spotřeba / provoz

400 mA / 2,5
hod.

rozměry

127x 39x 28mm

CENA

6500 CZK

Infračervené ozařovače firmy DEDAL
Firma Dedal dodává všechny přístroje s pevně zabudovaným ozařovačem 75 mW s regulací, který je dostatečný pro
běžné použití přístrojů. Regulací čočky ozařovače lze ozařovat velké plochy i menší prostor- čím značně narůstá
výkon a dosah pozorování. Regulace vypínačem v rozsahu- 15, 35, 75 mW umožní pozorovat na kratší vzdálenosti,
nerušit zvěř a nezatěžovat měnič vysokým výkonem odražených paprsků. Součástí ozařovače je montáž se šroubkem,
lze použít ke všem přístrojům výroby DIPOL i DEDAL. Dosah ozařovače s přístrojem gen. 1 -100 m, gen. 2+ 200
m.
OZNAČENÍ

TYP / VÝKON

IR 75

diodový / 75 mW

IR 150

diodový / 150 mW

IR 40/940

diodový / 40 mW

IR 80/940

diodový / 80 mW

IR L 160

laserový / 160 mW

VLNOVÁ
DÉLKA

ZDROJ

805 nm

940 nm

805 nm

CR 123,
2x AA

