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Uzmanlık: Girişimcilik Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Satış, 
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PLC, Android, IOS, C #), Prototipleme, 3D 
Baskı Tasarımları, Endüstriyel Tasarım, 
Teknik Eğitim ve Danışmanlık
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Belge Kontrolü

Doculus Lumus - Kimlik belgelerinin ve

banknotların orijinalliğini veya

manipülasyonunu 30 saniye içinde kontrol

edin

FaceMatch - Uygulama, sadece birkaç

adımda iki eşleşen görselle kişinin

kimliğini kontrol etmenize olanak

Balistik Güvenlik Gözlüğü

cTAC Vision ve cTAC Force

Askeri ve polis için entegre optik klipsli

balistik gözlükler ve gözlükler. Sadece 1 

görüntüleme paneli ile 3 dalga boyu

alanında en iyi lazer direnci.

Didaktik ve danışmanlık

Müşterileriniz için tüm eğitimi

devralana kadar eğitim belgelerinizin

oluşturulması veya revizyonunda size 

destek oluyoruz.
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Avusturya'da geliştirilen
modaya uygun balistik
gözlük
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En iyiyle ve çoğuyla birlikte çalışıyoruz
yenilikçi gözlük üreticisi
Avusturya'da optik sektörü.

cTAC yalnızca optimum kaliteye
odaklanmaz
askeri / polis kullanımı için işlevsellik ve aynı
zamanda belirli bir çekici tasarımda. En son
teknolojileri kullanarak ve trendler ve göz
güvenliği için doğru duyguya sahip olarak.



Tasarlandı ve Geliştirildi
ASKERİ ve POLİS kullanımında

özel gereksinimler için

ULTRA-ESNEK 
sürdürülebilir malzemeler

EN YÜKSEK 
üretim
kalitesi

AVUSTURYA'da
üretilmiştir

En iyi balistik
GÜVENLİK GLAS

En iyi LAZER 
KORUMASI

cTAC



UYUMLULUK

İletişim ekipmanı
ve kasklar

DARBE KORUMASI

Güvenlik gözlüklerini açın

V50 = 243 m / sn

Kapalı güvenlik gözlükleri

V50 = 243 m / sn

E karşı
korunma…

UV - A

UV - B

Mükemmel
görüş alanı



Başlangıçta Avusturya Silahlı Kuvvetleri ile
işbirliği içinde geliştirilen
> 40.000 birim halihazırda kullanımda

Standart renkler: RAL 7013 (zeytin), RAL 9005 (siyah)
500 adetten büyük siparişler için bireysel renk seçimi
mümkündür

4 Değiştirilebilir
Görüntüleme Paneli

cTAC
VISION

cTAC
FORCE

Iki Tip

7



İki boyut (Normal, Büyük)

4 Değiştirilebilir Görüntüleme Paneli:
• Açık
• Güneş
• Kontrast
• Lazer

Ayarlanabilir:
• Burun pedi
• Boyun askısı
• Tapınak Uzunluğu

Güçlü kavrama sapları

Optik klips (cTAC FORCE ile uyumlu)
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(1) Çerçeve
(2) Ayarlanabilir tapınaklar
(3) Ayarlanabilir burun kısmı
(4) Optik gözlükler için çerçeve tutucu
(5) Panelleri görüntüleme temiz | güneş
koruması (gri) | kontrast (sarı) | 
lazer koruması (yeşil)
(6) Ayarlanabilir boyun askısı
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Göre sertifikalı:

EN 166:2001

• Yanıcılığa karşı direnç

• Buğulanmaya karşı direnç

• Küçük parçacıkların neden

olduğu hasara karşı yüzey

direnci

EN 207

• Lazer ışınlarına karşı filtre

direnci

Ana Malzeme: LATAMID 66 E21

İklimlerde kullanılabilir A1 – C3
(STANAG 4370 / AECTP 230)

Standart renkler: RAL 7013, RAL 9005
(Renk ayarı mümkündür)

EN 170:2000 / EN 172:1994

• Geçirgenlik

STANAG 4296

• Balistik koruma



cTAC VISION – Normal vs. Büyük

Büyük Normal
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Esnek ayarlanabilir yapı

4 değiştirilebilir görüntüleme paneli:
• Açık
• Güneş
• Kontrast
• Lazer

Ayarlanabilir gözlük askısı
(renk ayarı yapılabilir)

Baş bandının iç kısmında silikon şeritler

Optik klips (cTAC VISION ile uyumlu)
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(1) Çerçeve
(2) Ayarlanabilir Kafa Bandı
(3) Optik çerçeve için montaj klipsi
(4) Optik gözlükler için çerçeve tutucu
(5) Panelleri görüntüleme temiz | güneş
koruması (gri) | kontrast (sarı) | 
lazer koruması (yeşil)
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Ana Malzeme : LARIPUR 8025 TPU

İklimlerde kullanılabilir A1 – C3
(STANAG 4370 / AECTP 230)

Standart renkler : RAL 7013, RAL 9005
(Renk ayarı mümkündür)

Göre sertifikalı :

EN 166:2001

• Yanıcılığa karşı direnç

• Buğulanmaya karşı direnç

• Küçük parçacıkların neden

olduğu hasara karşı yüzey

direnci

• Düşme ve sıçramalara karşı

koruma

• Gazlara, kaba ve ince toza

karşı koruma

EN 207

• Lazer radyasyonuna karşı filtre direnci

EN 170:2000 / EN 172:1994

• Geçirgenlik

STANAG 4296

• Balistik koruma

cTAC FORCE – Sertifikalar



15* Dikkat: Lazer ve kontrast lensler trafikte motorlu taşıt sürmek için uygun değildir

L a z e r
• Lazer koruması için
• Renk: Green
• Filtre kategorisi S1

G ü n e ş
• Güneş koruması için
• Renk: Grey
• Filtre kategorisi S3

K o n t r a s t
• Kontrast geliştirme için
• Renk: Sarı
• Filtre kategorisi S0

A ç ı k
• İç mekan ve gece

operasyonları için
• Renk: Şeffaf
• Filtre kategorisi S0

O p t i k  K l i p
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Tipi Filtre tipi
Renk

Derecesi
Optik sınıf

Mekanik
direnç

Yüzey
direnci

Eu 
Normuna
uygunluk

Açık
(Renk: Şeffaf)

2C
Kontrast iyileştirme

içeren UV filtresi

1.2
Berrak veya

kehribar
(sarımsı)

1
en iyi sınıf

FT
Düşük enerji etkisi

(45 m/s)
-5°C bis +55°C

K
Yüzeyin küçük

partiküllerin neden
olduğu hasara karşı

direnci

Kontrast
(Renk: Sarı)

2
UV filtresi

1.2
1

en iyi sınıf

FT
Düşük enerji etkisi

(45 m/s)
-5°C bis +55°C

K
Yüzeyin küçük

partiküllerin neden
olduğu hasara karşı

direnci

Sun
(Renk: Gri)

5
Güneşten koruma

filtresi

3.1
(gri, aynalı)

1
en iyi sınıf

FT
Düşük enerji etkisi

(45 m/s)
-5°C bis +55°C

K
Yüzeyin küçük

partiküllerin neden
olduğu hasara karşı

direnci



Çizilmeye karşı son derece

dayanıklı kaplamalı balistik gözlük

Çoklu tanımlanmış dalga boyu

spektrumlarında benzersiz lazer

koruması

Harici lazer ışınlarına karşı maksimum

göz koruması için tanımlanmış dalga

boylarında en yüksek lazer ışını

absorpsiyonu

Kendi lazer kontrollü ekipmanla

optimum kulazer uyumlu dalga

boylarıllanım için

Kör olmayacaksın!
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De ğ i ş t i r i l e b i l i r P a n e l  t ü r l e r i

Açık (Lens renk: şeffaf) EN 170/5.2  – Step 2C-1,2

Güneş (Lens renk: gri) EN 172/4     – Step 5-3,1

Kontrast (Lens renk: sarı) EN 170/5.3  – Step 2-1,2

Lazer (Lens renk: yeşil)
D a l g a
b o y u ( n m )

Ş a r t n a m e

200 – 400 T: min. 0,1 % (OD3+)

500 – 610 T(av): > 50 %

630 – 660 T: 5 ~ 15%

694 OD (3+) | DIR | LB3

680 – 830 T: < 10 %

830 – 1100 T: min. 1 % (OD2+) | DIR | LB2

1064 T: min. 0,001 % (OD5+) | DIR | LB5



Setinize cTAC VISION veya cTAC
FORCE dahil:

• Farklı görüntüleme panelleri
için ayırıcı içeren taşıma kabı

• cTAC VISION için büzme ipli
kumaş koruyucu kılıf

• cTAC FORCE için koruyucu
kapak

• 4x korumalı görüntüleme
panelleri

• Mikrofiber temizlik bezi
• Kullanım klavuzu

İsteğe bağlı Aksesuarlar:
• Optik Klip
• Diğer Lensler
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charismaTec OG
Sandgasse 25a/5 | 8010 Graz
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 316 424244
Fax +43 (0) 316 424244-15
info@charismatec.at

www.charismatec.at

cTAC


