
ARGC-750
Portátil, longo AlcAnce

câmera com Seleção de Profundidade Ativa

A câmerA de visão noturnA ArGc-750 foi criada especialmente para a vigilância de perímetros e fronteiras. A ArGc-750 pode ser 
instalada como um sistema independente ou ser facilmente integrada com radares, sistema de Gestão de tráfego de navio (vtms) ou 
geradores de imagens térmicas. essa câmera portátil permite a identificação de pessoas a distâncias de até 1 km e leitura de números 
de placa até 500 m. Graças a sua operação próxima ao infravermelho, esse sistema também oferece o recurso de ver através de vidro, 
quando não for possível utilizar o gerador de imagens térmicas.

AplicAções 

 VigilânciA de FronteirAs e perímetros . proteçÃo de inFrAestrUtUrA críticA . segUrAnçA portUáriA . VigilânciA em operAções especiAis

 -rápida montagem em trípode no campo

 -marcações de leitura
 -identificação de indivíduos
 -nenhuma sensibilidade à fonte de luz externa ou luz intensa no campo 
de visão 
 -vê através de vidro: para-brisa, casa do leme, etc.
 -desempenho em condições climáticas adversas 
 -detecção de miras óticas
 -exibição de imagens com contraste natural

 -Fácil acompanhamento do alvo

 -capacidade de operação noturna e diurna (nFov) através do mesmo teles-
cópio com alta capacidade de ampliação

 -oferece flexibilidade e integração fáceis com radares, câmeras térmicas, 
vtms, recursos de giro para a fila
 -controle remoto
 -transmissão de vídeo

 -imagem de vídeo em tempo real, sem atraso e perda de evidências

 -capacidade de detecção com um gerador de imagem térmica não res-
friado interno com a mesma estrutura única

 -capacidade de operação noturna e diurna (nFov) através do 
mesmo telescópio com alta capacidade de ampliação
 -iccd em modo passivo ou ativo, dependendo da missão

cArActerísticAs BeneFícios

portátil

tecnologiA ActiVe rAnge-gAted

telescópio de zoom contínUo de restrito A Amplo

todos os sensores múltiplos inclUsos

AlinhAmento dos sensores dA câmerA

AQUisiçÃo de imAgem com tAXA de Vídeo 
(25 A 30 QUAdros por segUndo)

imAgem térmicA integrAdA opcionAl

interFAces de comUnicAçÃo tcp/ip, rs-232 e rs-422



especiFicAções dA Argc-750 

telescópio de zoom motorizAdo 
Abertura 104 mm
 
câmerA iccd com seleçÃo de proFUndidAde (período notUrno) 
tipo de sensor variante personalizada do tubo intensificador Gen iii
Ampliação ótica (1) 4,5 a 73 X
campo de visão (H x v) mín: 0,5˚ x 0,37˚ máx: 8˚ x 6˚
elemento de imagem efetivo PAL (ccir): 782 x 582 ntsc (eiA): 659 x 494 px
 
ilUminAdor lAser (pAtente pendente) 
comprimento de onda 860 nm
divergência de Feixe vinculado ao telescópio de zoom Fov
Potência média (típica) >4 W
controle de potência média selecionável pelo usuário
sistema de resfriamento Ar resfriado termoeletricamente 
 
câmerA coloridA (período diUrno) 
Ampliação Ótica nFov (1) 6 a 98 X
nFov (H x v) mín: 0,37˚ x 0,28˚ máx: 5,98˚ x 4,48˚
WFov (H x v) mín: 1,6˚ x 1,2˚ máx: 42˚ x 31,5˚
iluminação mínima nFov  1,5 lux (típico) a F1.4
iluminação mínima WFov  2 lux (típico) a F1.6
resolução horizontal PAL: 460 linhas de tv ntsc: 470 linhas de tv
elemento de imagem efetivo PAL: 752 x 582 px ntsc 468 x 494 px
 
Vídeo 

Formato PAL ou ntsc
 
AmBiente 

classificação de iP iP-65 delimitado, iP-55 Fan
temperatura de operação -20˚c a 40˚c
temperatura de armazenamento -20˚c a 60˚c
 
Físico e elétrico 
Peso < 22 kg
dimensões (P x L x A) 55 x 35 x 21 cm
Alimentação de energia 240 a 100 vAc, 47 a 63 Hz
consumo de energia (sem rotação horizontal e vertical) < 165 W
consumo de energia (com rotação horizontal e vertical) < 350 W
 
opções 
terminal do display/console tela sensível ao toque 19”, 1280 x 1024 px
Gerador de imagem térmica  microbolômetro  não refrigerado
 Fov: 15˚ x 11˚
rotação horiz. e rot. vert. com joystick intervalo de azimute contínuo de 360˚
estabilizador de imagem eletrônico 0,5 a 25 Hz
 
(1) comparado a uma câmera sLr 35 mm com lentes de distância de foco de 50 mm.

Veículo
2,3 x 2,3 m

Pessoa
1,8 x 0,5 m

Identificação
Reconhecimento

ARGC-750: desempenho de alcance com NFOV e uma visibilidade melhor do que 25 km

Identificação
Reconhecimento

desempenhos em período notUrno

câmerA com seleçÃo de pro-
FUndidAde AtiVA

gerAdor de imAgens térmicAs 330 m

encontrAndo imAgens de Vídeos
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