
PERISCÓPIOS OPTRÔNICO 
PARA VEÍCULOS BLINDADOS 

PD-M27 

O Periscópios optrônico para veículos blindados modelo 
PD-M27 é um produto desenvolvido pela Opto Space & 
Defense para ser utilizado como ferramenta de auxilio visual  
em carros de combate blindados. Esse produto tem como 
objetivo prover aos usuários do veículo uma visualização 
diurna e noturna do ambiente externo, possibilitando auxilio 
de condução, inspeção e monitoramento dos arredores do 
veículo.  
 
Este produto é dotado de dois sistemas de visão, um com 
sensor CCD de alta sensibilidade para a visualização diurna 
ou com baixa visibilidade do ambiente externo e outro com 
sensor termal  capaz de capturar a assinatura térmica do 
ambiente, possibilitando assim a visualização tanto com 
baixa visibilidade quanto em períodos noturnos. 
 
Instalados na parte superior do involucro mecânico do 
periscópio, esses sistemas de visão estão posicionados na 
região externa do veiculo e enviam suas imagens ao display  
digital. Esse sistema multiespectral ainda possibilita a fusão 
das imagens de ambos as câmera para um melhor 
reconhecimento de elementos do cenário. 
 
O periscópio eletrônico possui invólucro metálico e 
componentes ópticos de alta qualidade: filme da janela de 
entrada com tratamento antirreflexo e antifúngico. 

Parâmetros funcionais 
Câmera Térmica 
Faixa espectral 8 a 14 µm 
Resolução 640 x 480 pixels 
Tipo detector Microbolômetro 
Campo de visada horizontal 60° 
Campo de visada vertical 45º 
Taxa de quadros 30 Hz 
NEDT típico < 50 mK 

Câmera Visível de Alta Sensibilidade 
Resolução 1280 x 720 pixels 
Campo de visada horizontal 60° 
Campo de visada vertical 45º 
Controle de ganho Automático 
Mínima Iluminação 0,005 lx 
Taxa de quadros 60 Hz 
Esquema de cores RGB (Bayer) 

Display 
Resolução 1280 x 800 pixels 
Tamanho 7 polegadas 
Padrão de cores RGB 
Contraste 800:1 
Luz traseira LED 
Tempo de operação  50.000 h 
Intensidade luminosa 450 cd/m² 

Interface Elétrica 
Tensão de alimentação 18 V a 36 V 
Potência < 30 W 
Protocolo de comunicação Ethernet 
Saída de vídeo Digital 

Involucro Mecânico 
Dimensões 245 x 345 x 78 mm 
Material Alumínio 

Itens opcionais 
Pintura personalizada 
Capas protetoras de borracha 
Tampa protetora automatizada 
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Utilizando um conector de saída  padronizado, o 
periscópio optrônico PD-M27 possui total 
integração com a linha de produtos que compõem 
o SISTEMA DE VISÃO MULTIESPECTRAL da Opto 
Space & Defense. 
 
Este produto é de fabricação nacional assim como 
sua completa assistência técnica. 


