PULPIT OPERATORSKI PUL-04
Pulpit operatora PUL-04 przeznaczony jest do nadzorowania i wizualizacji stanu uzbrojenia, takiego jak armaty i
moździerze samobieżne. Innowacyjność rozwiązania umożliwia współpracę dwóch pulpitów PUL-04, gdzie jeden
pełni funkcje kontrolne (nadrzędny), a drugi (podrzędny) pozwala na obserwację aktualnego stanu pracy i podglądu
wskazań pulpitu nadrzędnego.
Konstrukcja pulpitu uwzględniająca obudowę wykonaną z materiału o grubości 92mm, a także umieszczenie złącz
od spodu urządzenia pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Natomiast sposób wykonania obudowy
nie wymaga dodatkowej przestrzeni do chłodzenia.

CECHY
czytelny wyświetlacz o przekątnej
10,4" o dużym kontraście i bogatej
gamie kolorów,
ź możliwość komunikacji z wieloma
zewnętrznymi urządzeniami,
ź opcja jednoczesnego podglądu
stanów podległych obiektów, jak
i przejęcia sterowania nad nimi.
ź

ZASADA DZIAŁANIA
Pulpit PUL-04 umożliwia wyświetlenie obrazu z podłączonej do niego kamery światła dziennego, termowizyjnej lub
noktowizyjnej na wyświetlaczu LCD.
Na wyświetlany z kamery obraz, wbudowany w pulpit PUL-04 moduł OSD nakłada warstwę pomocniczą zawierającą
wszystkie niezbędne dla osoby kierującej ogniem informacje, takie jak krzyże albo siatki celownicze, położenie
kątowe lufy, ilość pozostałej amunicji, jej typ, odległość do celu czy przymiar szacowania wysokości celu.
W trybie ręcznego kierowania ogniem pozycja kątowa lufy jest zadawana manualnie za pośrednictwem
podłączonego do pulpitu Joysticka JAM-04. Dzięki temu operator zyskuje możliwość ręcznego kierowania ogniem
wraz z wizualną oceną jego skuteczności z miejsca osłoniętego przed ogniem wroga.
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PULPIT OPERATORSKI PUL-04

Dane techniczne urządzenia
Komunikacja zewnętrzna

Dane ekranu
Rs422 oraz CAN

Kolory

262 tys.

Zasilanie

24 VDC

Przekątna

Wysokość

270 mm

Rozdzielczość

Szerokość

385 mm

Jasność

450cd/m2

Głębokość

92 mm

Kontrast

600:1

Masa

0,86 kg

Kąt obserwacji

Stopień ochrony
Temperatura pracy
Temperatura

Ip65
-30...+50°C
45...60°C
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10,4"
640x480 pikseli

140° (poziom)/110° (pion)

