
Protection 
meets 
Design

cTAC



DI (FH) Sandra Slavinec
CEO

Competências:  Gestão Empresarial, Gestão de Marketing, 
Vendas, Otimização de Processos RFID,

Formação Técnica e Consultoria (Intralogística, RFID, 
Automação Inteligente para Industria 4.0, Segurança de 
Documentos e Produtos)
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FH-Prof. Dipl.-Ing. Dieter Lutzmayr
CTO
Competências: Conceitos Técnicos, 
Desenvolvimento de Software (Incorporado / 
Micro Controller, PLC, Android, IOS, C#), 
Prototipagem,
Desenhos impressos 3D, Design Industrial, 
Formação Técnica e Consultoria



Verificação de documentos

Doculus Lumus - Verifique a autenticidade 

ou manipulação de documentos de 

identificação e notas em apenas 30 

segundos

FaceMatch - A aplicação que permite 

verificar a identidade de uma pessoa com 

duas imagens correspondentes, em 

apenas alguns passos

Segurança ocular

cTAC Vision e cTAC Force
Óculos e ‘goggles’ balísticos para 
militares e polícias com clipe ótico 
integrado. Melhor resistência a laser em 
3 áreas de comprimento de onda com 
apenas 1 painel de visualização.

Didática e consultoria

Apoiamo-lo na criação ou revisão 

dos seus documentos de formação 

até assumir a formação completa 

para os seus clientes.
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Modernos, óculos balísticos 
desenvolvidos na Áustria
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Trabalhamos em conjunto com o melhor e 
mais inovador fabricante de óculos do
sector ótico da Áustria.

cTAC foca-se não só na qualidade
e funcionalidade ideias para uso 
militar/policial, mas também num design 
particularmente atrativo.
Usando as mais recentes tecnologias e com 
o sentido das últimas tendências e 
segurança ocular.



Projetado e Desenvolvido
para requisitos especiais no 
uso MILITARE e POLICIAL

Materiais 
sustentáveis ULTRA 
FLEXÍVEIS

Produzido na 
ÁUSTRIA

Melhor VIDRO DE 
SEGURANÇA
Balística

Melhor 
Proteção a 
LASER

cTAC
MAIOR 

QUALIDADE

de produção



COMPATIBILIDADE

Equipamentos de 
comunicação e 

capacetes

PROTEÇÃO CONTRA 
IMPACTOS

Óculos de segurança abertos

V50 = 243 m/s

Óculos de segurança fechados

V50 = 243 m/s

Proteção 
contra...

UV - A

UV - B

Excelente campo 
de visão



Desenvolvido originalmente em 
cooperação com as Forças Armadas 
austríacas
> 40.000 unidades já em uso

Cores padrão: RAL 7013 (verde azeitona), RAL 9005 
(preto)
Seleção individual de cores possível para encomendas 
> 500 unidades

4 painéis de visualização 
intercambiáveis 

cTAC
VISION

cTAC
FORCE

Dois tipos
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Dois tamanhos (Normal, Grande)

4 Painéis de visualização 
intercambiáveis:
• Transparente
• Sol
• Contraste
• Laser

Ajustável:
• Apoio do nariz
• Alça de pescoço
• Comprimento das hastes
Hastes ‘power-grip’
Clipe ótico
(compatível com cTAC FORCE)

8



(1) Hastes ajustáveis
(2) Apoio do nariz ajustável
(3) Estrutura de suporte para óculos de ver 
(4) Painéis de visualização – Transparente | 

proteção solar (cinza) / contraste (amarelo) / 
proteção laser (verde)

(5) Alça de pescoço ajustável 
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Certificado de acordo com:

EN 166:2001
• Resistência à inflamabilidade
• Resistência ao embaciamento
• Resistência da superfície contra 

danos causados por pequenas 
partículas 

EN 207
• Resistência do filtro contra raios 

laser

Material principal: LATAMID 66 E21

Utilizável em climas A1 – C3
(STANAG 4370 / AECTP 230)

Cores Padrão: RAL 7013, RAL 9005
(O ajuste de cores é possível)

EN 170:2000 / EN 172:1994
• Transmissão

STANAG 4296
• Proteção balística



cTAC VISION - Normal vs. Grande

Grande Normal
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Construção flexível ajustável

4 painéis de visualização 
intercambiáveis:

• Transparente
• Sol
• Contraste
• Laser

Alça dos óculos ajustável
(ajuste de cor possível)

Tiras de silicone no interior da banda 
de cabeça

Clipe ótico 
(compatível com visão cTAC)
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(1) Estrutura
(2) Banda de cabeça ajustável
(3) Clipe para montagem de óculos de ver 
(4) Estrutura para óculos de ver 
(5) Painéis de visualização - Transparente | 

proteção solar (cinza) / contraste (amarelo) / 
proteção laser(verde)
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Material principal: LARIPUR 8025 TPU

Utilizado em climas A1 – C3
(STANAG 4370 / AECTP 230) 

Cores padrão: RAL 7013, 
RAL 9005 (É possível ajustar a cor)

Certificado de acordo com:

EN 166:2001
• Resistência à inflamabilidade
• Resistência ao embaciamento
• Resistência da superfície contra danos 

causados por pequenas partículas
• Proteção contra gotas e salpicos
• Proteção contra gases, poeiras 

grosseiras e finas

EN 207
• Resistência do filtro contra a radiação laser

EN 170:2000 / EN 172:1994
• Transmissão

STANAG 4296
• Proteção balística

cTAC FORCE – Certificações



15
• Atenção: Lentes laser e de contraste não se destinam a dirigir um veículo motorizado no 

trânsito

L a s e r
• Para proteção laser
• Cor: Verde
• Categoria do filtro S1

S o l
• Para proteção solar
• Cor: Cinza
• Categoria do filtro S3

C o n t r a s t e
• Para melhoramento de 

contraste
• Cor: Amarelo
• Categoria do filtro S0

Tr a n s p a r e n t e
• Para operações interiores e 

noturnas
• Cor: Transparente
• Categoria do filtro S0

O p t i c a l  C l i p
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Tipo
Tipo de 

filtro
Tonalid

ade

Classe 
ótica

Resistência 
mecânica

Resistência à 
superfície

Conformida
de com os 
padrões da 

EU

Transpare
nte
Cor:

Transparent
e

2C
Filtro UV incl. 

Melhoramento 
contraste

1.2
Transparent
e ou âmbar 
(amarelado

)

1
Melhor classe

FT Impacto baixa 
energia (45 m/s)-5°C 

bis +55°C

K
Resistência da 

superfície a danos 
provocados por 

pequenas partículas

Contraste
Cor: 

Amarelo

2
Filtro UV 

1.2
1

Melhor classe

FT Impacto baixa 
energia (45 m/s)-5°C 

bis +55°C

K
Resistência da 

superfície a danos 
provocados por 

pequenas partículas

Sol
Cor: Cinza

5
Filtro proteção 

solar

3.1
(cinzento, 
espelhad

1
Melhor classe

FT Impacto baixa 
energia (45 m/s)-5°C 

bis +55°C

K
Resistência da 

superfície a danos 
provocados por 
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Óculos balísticos com revestimento 

altamente resistente a riscos

Fórmula única de proteção a laser 

em múltiplos espectros de 

comprimento de onda definidos

Maior absorção

do feixe de laser em de onda 
definidos, para máxima 
prcomprimentosoteção dos olhos 
contra feixes de laser externos

Comprimentos de onda compatíveis 

com laser para um manuseamento de 

equipamento controlado por laser

Não irá ficar cego!
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Tipos de painéis Intercambiáveis

Transparente
(cor da lente: transparente)

EN 170/5.2  – degrau 2C-1,2

Sol (cor da lente: cinza) EN 172/4     – degrau 5-3,1

Contraste (cor da lente: amarelo) EN 170/5.3  – degrau 2-1,2

Laser (cor da lente: verde)

C o m p r i m e n
t o  d e  o n d a
( n m )

E s p e c i f i c a ç ã o

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



Incluído no seu conjunto cTAC 
VISION ou cTAC FORCE:
o Estojo de transporte, incluindo 

separadores para diferentes painéis de 
visualização

o Capa de proteção têxtil com cordão 
para cTAC Vision

o Capa protetora para a cTAC Force
o 4x Painéis de visualização e proteção 
o Pano de limpeza de microfibras
o Manual de instruções

Acessórios opcionais:
o Clipe ótico
o Lentes adicionais
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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


