
 

 

 

„Három az egyben” eszköz: 

• Nappali fegyvertávcső (7x-es nagyítás) 

• Éjjellátó fegyvertávcső (3.7x-es nagyítás) 

• Kézi éjjellátó készülék (Dedal-330/1x-es nagyítás) 

Alkalmazási 
területei: 

• Vadászat 

• Éjszakai megfigyelés 

• Járőrözés / mentés / kutatás 

• Éjszakai fotó / videó 

Jellemzői: 

• Gyors, nagy fényáteresztő képességű optika (F/1.5), nagy látótávolságot 

biztosít éjszaka 

• Nagy elülső optikája (66 mm) és rögzített nagyítása segít a 

fényáteresztés és az optikai minőség maximalizálásában 

• Megőrzi a fegyver belövési adatait, a nappal/éjszakai modul váltása nem 

befolyásolja a belövési adatokat. Képes napi 24 órás heti 7 napos 

működésre. 

• Parallaxis-mentes bármely távolságon 

• Ütésálló nagy energiájú visszarúgás esetén is (0.375, 0.50 -ás űrm.) 

• Precíziós mesterlövész tornyok állítási tartománya: 120 MOA 

(szögperc); 1 klik = 1/4 MOA 

• Kiváló képminőség érhető el a választható fotó/videó/CCTV kamera 

közdarabbal 

• Vízálló és porálló az okulárok cseréjével 

• Vízállóság 

• Kompakt kivitel 

Nappali / éjszakai fegyvertávcső 



 

 

Összehasonlítása ismert felcserélhető okulárokkal rendelkező nappali / éjszakai eszközökkel: 

1) A vetélytárs modellekben alkalmazott optikai rendszerekben az F-szám - 2.0 (Pl.: Dedal-DN-510) vagy 3.0 (vagy több). Ez nem elégséges az 

éjjellátókkal nagy távolságra végzett megfigyeléshez. 

2) Az éjszakai okulár modul nem használható önálló kézi megfigyelő eszközként. 

3) A cserélhető okulárok nem víz- és porállóak. Amennyiben víz vagy por kerül a belsejükbe, az lerontja a kép tisztaságát. Ezek okozhatják még a 

készülék idő előtti meghibásodását is. 

A Dedal-DN-530 nem rendelkezik ezekkel a hátrányokkal. Ez a készülék cserélhető okulárokkal maximalizálja a nappali / éjszakai fegyvertávcsövek 

előnyeit. Optikai rendszere a 1.5-ös F-számmal maximalizálja az éjszakai csatornát. Az éjszakai okulár modul (a Dedal-330 egy monokuláris készülék) 

használható önálló kézi éjjellátó eszközként is, melyhez választható az éjszakai fénykép és videofelvételek készítésének képessége is. 

Nappali / éjszakai fegyvertávcső 

Műszaki adatok 

A képerősítő cső 

Általános adatok 

Típusa (Generáció) II+, XD-4, III, XR-5 

Fotokatód érzékenység, µA/Lm 450-1800 

Fényerősség növekedés 25000-45000 

Felbontás, lp*/mm 45-75 

Nagyítás, x 

Nappali fegyvertávcső 

Éjjellátó fegyvertávcső 

Éjjellátó távcső 

 

7.0 

3.7 

1.0 (3.0) 

Látómező, fok 

Nappali fegyvertávcső 

Éjjellátó fegyvertávcső 

 

3,7 

7,4 

Dioptria-beállítás, D +2, -4 

Szemtávolság, mm 60 

Tápfeszültség, V 3 

Áramellátás CR123A - 1 db. 

Az elem élettartama, óra legalább 40 

Üzemi hőmérséklet, °C -40 – +50 

Relatív páratartalom max. 98% 

Méretek (nappal/éjjel), mm 330x330x80 

Méretek Peli hordtáskával 340x295x152 

Tömeg (nappal/éjjel), kg 0,99 / 1,05 

Tömeg Peli hordtáskával, kg 3,7 

Nappali fegyvertávcső Dedal-530/7x 
Infravörös fényvető 

Nappali okulár 

Éjszakai fegyvertávcső 

Különféle típusú szerelékek 

Dedal-330-as éjszakai modul 


