
Sistema Híbrido Térmal e Mira de Visada Rápida

● Sistema autônomo compacto para aquisição de alvos tanto de dia como de noite.

● Integra-se eficazmente entre as vantagens de mira termal e mira de visada rápida.

● Ótica transparente e sensor termal não refrigerado com pitch de 17µ de alta resolução.

● Mira de visada rápida compatível com magnificadores para operações diárias de estendido.

● O canal termal com zoom x2 e retículos selecionáveis permite o engajamento rápido e preciso do alvo 
em distâncias superiores a 150m em completa escuridão.

O TIGON é uma solução MIL-STD integrada incomparável que oferece flexibilidade operacional diurna 
e noturna completa. Sendo extremamente econômico, ele é adequado não apenas para Forças de 
Operações Especiais, mas também para infantaria padrão e operadores de Forças Policiais. 

O MEPRO TIGON é um sistema híbrido de última geração que combina 
eficazmente as vantagens da tecnologia termal não refrigerada com as 
da ótica diurna transparente em um único pacote compacto e leve.

Características 

TIGON
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TÉRMICA



● Reduz o peso total da arma e simplifica as operações em 
comparação com soluções semelhantes não integradas. 

●  É a solução termal mais econômica do mercado com o 
valor agregado de uma mira de visada rápida; permite 
capacidades de combate noturno em larga escala dentro 
das forças de segurança pública.

● Possui um sistema de zeragem de alta precisão.

● Oferece um amplo FOV (Campo de Visão) nos modos 
diurno e termal.

● Inclui um mecanismo de economia de energia 
que garante a máxima eficiência energética sem 
comprometer a disponibilidade do retículo.

● Tem baixos custos operacionais - alimentado por 2 
baterias comerciais “AA”.

● Oferece milhares de horas de operação no modo diurno.

● Opera mais de 5 horas contínuas no modo termal.

● Inclui um mecanismo de economia de energia 
que garante a máxima eficiência energética sem 
comprometer a disponibilidade do retículo.

● Permite a conectividade por meio de uma interface de 
saída de vídeo para monitores externos e sistemas de 
comunicação.

● Equipado com um suporte para trilho Picatinny de 
liberação rápida e alta durabilidade (MIL-STD-1913).

● Projetado e construído para operar em condições 
ambientais e de combate adversas; MIL-STD-810.

Para uso diurno, o sistema, com uma grande janela de exibição transparente e retículo 
claramente visível, permite a aquisição rápida do alvo, mantendo ambos os olhos abertos.  
À noite, a imagem termal projetada na mesma tela oferece suporte à detecção eficaz de alvos 
e ao engajamento na escuridão total e em condições de fumaça, poeira, chuva e neblina. 
Para aumentar o alcance efetivo, um magnificador pode ser instalado detrás da mira; o zoom 
digital x2 de seu canal térmico pode ser empregado à noite. 

O MEPRO TIGON: 

Observação: * Os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ** Devido a restrições regulamentares, os produtos podem não estar 
disponíveis para venda em alguns países e / ou para determinados usuários finais.

MEPROLIGHT (1990) LTD
P.O. BOX 26, 4 Hahadas St, Or Akiva Industrial Park 3065001, Israel

Tel: 972-4-624-4111  www.meprolight.com

Modo Diurno Modo Noturno (Termal)

TÉRMICA

Sistema Híbrido Térmal e Mira de Visada Rápida 
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● Canal térmico não resfriado complementado por uma câmera digital diurna ou de pouca luz; fácil alternar entre canais 
(NYX-200)

● Ponteiro laser IR integrado para designação de alvo para usuários equipados com sistemas de visão noturna de 
intensificação de imagem

● Gravação de vídeo integrada (DVR) e captura de imagem (fotos) com saída de vídeo

● Funciona com 4 baterias convencionais "AA"

● Design versátil para uso portátil ou montado em arma

● Alcance de reconhecimento de objetos de tamanho humano superior a 600 m (modelo x2,7)

●  Interface gráfica de usuário (GUI) e controles fáceis de operar

● Comprovada em Combate e MIL-STD [Padrão Militar] 

Características principais: 
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As miras MEPRO NYX-100 / NYX-200 são uma família de sistemas térmicos leves e compactos que 
oferecem recursos incomparáveis de mira e aquisição de alvos; seu design inovador permite que 
seus usuários se beneficiem das vantagens da tecnologia térmica baseada em um sensor térmico 
de alta qualidade e com as miras multiespectrais NYX-200 mantêm a capacidade de identificação 
facial e observação através de janelas de vidro usando o canal adicional diurno ou visão com 
pouca luz.

Mira Térmica Multiespectral Não Resfriada

NYX-100 & NYX-200



● Sensor térmico 640x480, 17µ o 12µ

● Tela OLED (color) 640x480 de alta resolução

● Ampliação óptica de x1 a x2.7 (dependendo do modelo)

● Zoom digital x2 e x4 além da ampliação óptica

● Disponível com mira "red dot" de backup para disparo 
instintivo a curta distancia

● Segundo canal baseado em câmera digital diurna 
(colorida) ou com baixa luminosidade (NYX-200)

● Zeragem digital; Simultâneo para ambos os canais (NYX-
200)

● Saída de vídeo e capacidade de download de vídeo/
imagem estática

● Alimentado por 4 baterias comerciais "AA" (alcalinas / lítio 
/ recarregáveis)

● Operação continua de até 7 horas (bat. de litio)

● Ponteiro láser IR integrado com indicação de operação 
no campo de visão

● Adaptador de trilho Picatinny integral altamente durável 
(MIL-STD-1913) com sistema de engate/desengate rápido

● Projetado e construído para operar em condições 
ambientais e de combate adversas; MIL-STD-810

A versatilidade do inovador MEPRO NYX-200 oferece ao usuário uma consciência situacional, 
capacidade de sobrevivência e letalidade significativamente melhoradas em qualquer cenário de 
batalha tática.  
Seu sensor térmico de alta qualidade combinado com uma câmera digital de alta resolução permite a 
detecção de alvos na escuridão total, bem como uma operação diurna eficiente.    
À noite, os alvos identificados pelo canal térmico das miras NYX-100/NYX-200 podem ser 
identificados por forças amigas equipadas com sistemas de visão noturna usando o ponteiro de laser 
IR (infravermelho) integrado. O recurso de gravação de vídeo (DVR) integrado melhora a eficiência do 
treinamento e fornece recursos de análise de missão. 
As miras são projetadas e fabricadas de acordo com os mais rigorosos padrões militares para 
garantir anos de operação confiável em todas as condições ambientais e de combate. 

Modelos padrão:

NYX-200 (T/LL-X1) / NYX-200 (T/LL-X2): Ampliação x1 / x2 com canal de baixa luminosidade (Lowlight).
NYX- 200 (T/D-X1) / NYX- 200 (T/D-X2): Ampliação x1 / x2 com canal diurno digital colorido. 
NYX- 200 (T/D-X2.7): Ampliação x2.7 com canal diurno digital colorido. 
NYX-100 (TX1) / NYX-100 (TX2): Ampliação x1 / x2 (sem canal digital adicional). 

Características técnicas do MEPRO NYX-100 / NYX-200: 

Observação: * Os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ** Devido a restrições regulamentares, os produtos podem não estar 
disponíveis para venda em alguns países e / ou para determinados usuários finais.

MEPROLIGHT (1990) LTD
P.O. BOX 26, 4 Hahadas St, Or Akiva Industrial Park 3065001, Israel

Tel: 972-4-624-4111  www.meprolight.com
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Mira Térmica Multiespectral Não Resfriada

NYX-100 & NYX-200
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Mira Térmica Leve Não Refrigerada

MEPRO NYX

MEPROLIGHT.COM

 › Disponível em diferentes configurações de amplificação

 › Sensor de 640x480, 17  microns

 › Operando com 4 baterias comerciais AA

 › Inicialização rápida – menos de 5 segundos

 › Zoom Digital x2 e x4

 › Modo de poupança de energia (standby) ativado e desativado 
automaticamente, baseado em um sensor de movimento

 › Menus e indicações do estado do sistema dentro do FOV, para uma 
fácil operação

 › Sistema de zeragem controlado eletronicamente 

 › Captura e armazenamento de imagens fixas (stills)

 › Saída de vídeo com total superposição para comando e controle

 › MIL-STD [Padrão Militar]
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Equipada  com um amplo campo de visão (FOV) e um zoom digital de 2x ou 4x facilmente ativada, a NYX 
garante uma alta qualidade de observação e de aquisição precisa de alvos, aumentando tanto a capacidade de 
sobrevivência do utilizador quanto a sua letalidade.

Com uma comprovada alta resolução de tecnologia de microbolômetro. La NYX permite uma eficiente operação 
diurna e noturna em ambientes de selva, cenários com poeira e fumaça, e em condições de total escuridão, tais 
como as de CQB.

Esta mira versátil, adequada para a infantaria regular, forças de operações especiais ou equipes SWAT, é fornecida 
em uma caixa ergonômica compacta, de pouco peso e durável, minimizando a carga sobre a arma e garantindo 
uma operação confiável e conveniente a qualquer momento.

A utilização de 4 baterias do tipo “AA”, comercialmente disponíveis para obter mais de 7 horas de operação 
contínua , simplifica consideravelmente a logística, reduzindo os Custos por Ciclo de Vida da mira (LCC). O modo 
de espera automática reduz o consumo de energia em 75%.
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Mira Térmica Leve Não Refrigerada

MEPRO NYX

* As miras fornecidas com sensores térmicos opcionais podem ter variações nos parâmetros de desempenho óptico e elétrica, por favor 
consulte o fabricante; o fornecimento de tais sistemas é sujeito a regulamentações de exportação ITAR em vigor. Devido a melhoria 
contínua dos processos, características e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com
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Especificações Técnicas:                 

NYX S64 NYX M64

Especificações Técnicas:                 

Tipo de sensor 640 x 480 microbolómetro, 17 microns

Sensibilidad espectral 8 a 12 microns

Campo de visão 10.3°x8.3° (+ 0.5°) 6.9°x5.2° (+ 0.5°)

Aumento otico ~X2 ~X3

Faixa focal 5 m ao infinito

Ecrã OLED

Alívio ocular 45 mm (ajuste de dioptria +2 a – 6)

Saída de vídeo (padrão) CCIR

Alimentação 4 Baterias “AA” (Lítio / Alcalinas / Recarregáveis)

Alimentação externa 9V a 31V DC (com cabo opcional)

Operação continua > 7 Horas (baterias de lítio a 20°C)

Peso (sem baterias) <1.2 (±3%) < 1.4 kg (±3%)

Ambiental MIL-STD-810

Adaptador (Padrão)
Para trilho Picatinny MIL-STD-1913 (Enganche e desenganche rápido);

Opcionais - adaptadores de clientes


