MiniPOP
Sistema Eletro-Óptico
Compacto e Leve
de Multi-sensores
Estabilizados

A IACIT amplia seu horizonte em monitoração e vigilância e apresenta ao mercado de Defesa e
Segurança Pública o mais novo produto: Sistema Eletro-Óptico MiniPOP.
MiniPOP é uma solução otimizada para uma ampla gama de aplicações: observação, vigilância, definição de alvos e
rastreamento.
MiniPOP é um avançado “payload” de LOS-estabilizado de múltiplos sensores, atualmente em larga escala de
produção.
Centenas de unidades do MiniPOP já estão em uso operacional, com atuações de sucesso inclusive em situações de
combate.

Descrição Geral
MiniPOP é um avançado “payload” optrônico LRU de eixo duplo, giroestabilizado que atende até quatro
sensores.
A configuração básica inclui uma câmera diurna a cores com zoom contínuo e uma câmera de imagem térmica. Um
ponteiro a laser, um telêmetro a laser seguro para os olhos e um rastreador automático de vídeo podem ser incorporados
para maior capacidade e funcionalidade.

MiniPOP
Especificações Técnicas - Configuração Típica

Payload

Tipo

2 cardans

Dimensões

Diâmetro: 8” (204mm),
Altura: 11” + 13,25” (280+336mm)
– dependendo da configuração

Peso

6.5+9,5 kg (14,3+20,6 lbs) – dependendo da configuração

Estabilização

< 50 µRad

Campo de Visão

Azimute: 360° contínuos, Elevação: -100° - +25°

Taxa de Rotação

Até 120° / seg

Consumo de Energia

< 150 em média (máximo 250W), dependendo da
configuração

Interfaces

RS422 e NTSC/PAL Vídeo ou LAN c/ codificação de vídeo
H.264

Tipo de Detetor

Antimoneto de Indio (InSb), FPA, comprimento de onda:
3-5 mícrons 320 x 240, 480 x 384 (Opção 640 x 480 pixels)

Campo de Visão

Zoom ótico contínuo de 2° - 22°. E. Zoom x 2

Tipo de Detetor

CCD a cores com filtro de corte removível
Cerca de IR

Campo de Visão

Zoom ótico contínuo de 1.6° - 42°. E. Zoom x 4

Comprimento da onda

1.54µm (seguro para os olhos)

Cadência de pulsos

12 ppm / 1 pps / 3 pps / 5 pps / 10 pps

Comprimento da onda

830 nm

Comprimento da onda

1.06µm

Cadência de pulsos

Até 20 PPS

Multimodos

Rastreamento, Ajuste, Compensação, Busca

Gerador de Imagens Térmicas

TV Diurno

Telêmetro a Laser

Apontador a Laser

Rastreador

Rastreador Automático de TV
Automático de Vídeo (opção)
Simbologia de vídeo (opção)

Retículo e apresentação dos dados do “payload” sobrepostos na imagem de vídeo

Opções

IMU no cardan, realce da cor, AGC local adaptável
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