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PVS14-51 
 

Пристрій нічного бачення М о н о к у л я р  
 

 

 

Монокуляр нічного бачення AGM PVS14-51 — міцний, легкий, 

багатоцільовий прилад нічного бачення, який неодноразово 

зарекомендував себе в боях. Конструкція PVS14-51 була 

замовлена збройними силами Сполучених Штатів для 

забезпечення нічних операцій. Цей монокуляр 

використовується по всьому світу в деяких із найскладніших 

умов. PVS14-51 можна використовувати як портативний 

пристрій або встановити на головний ремінь, що входить у 

комплект. З відповідними аксесуарами його також можна 

встановити на бойові шоломи, забезпечуючи можливості 

нічного бачення для денних оптичних прицілів. Монокуляр 

PVS14-51 відповідає військовим стандартам 810G і 

демонструє найвищу якість форми та функції. 

PVS14-51 має розширене поле зору. Його кут огляду 51° 

покриває широкий діапазон, не вимагаючи від оператора 

зміщення положення пристрою. Монокуляр PVS14-51 є 

повнофункціональним пристроєм, який важить менше 10,6 

унцій/300 грамів. Пристрій включає в себе ручне регулювання 

посилення, функцію автоматичного відсікання яскравого 

світла та вбудований ІЧ освітлювач. Функція відсікання 

яскравого світла забезпечує захист високоякісної 

фотокатодної трубки. PVS14-51 від AGM містить низку 

додаткових аксесуарів для використання практично у будь-

якій операції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Широке поле зору 51°  

■ Компактний, міцний дизайн 

■ Водонепроникний 

■ Можливість кріплення на голову або шолом 

■ Ручне регулювання посилення  

■ Ергономічні, прості та зручні елементи керування 

■ Вбудована інфрачервона підсвітка і розливна лінза 

■ Обмежена 3-річна гарантія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обладнання, описане в цьому документі, регулюється експортними 

правилами США, і для експорту може знадобитися ліцензія. Відправки, що 

суперечать законодавству США, заборонені. 
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ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
Посилювач зображення         2+ або 3 покоління 

Збільшення                                       1x 

Система лінз                                    19 mm; F/1.26 

Кут огляду                                        51° 

Фокусна відстань                           0.25 m 

Діоптричне регулювання           -6 до +2 діоптрій 

Інфрачервоний опромінювач дальнього радіусу дії AGM Sioux850 

поставляється з акумуляторною батареєю та зарядним пристроєм 

(P/N 501SIOUX850IR1) 

 Афокальна лупа AGM в зборі, 3X 

(P/N 61023XA1) 

Афокальна лупа AGM в зборі, 5X 

(P/N 61025XA1) 

 
Світлодіодні 
індикатори (в полі 
зору) 
 

      - Низький заряд батареї 

      - ІЧ увімкнено 

      - Надмірне освітлення 

Кріплення для шолома MICH  

(P/N 6103MHM1) 

Кріплення для шолома PASGT(P/N 6103PHM1)  

Ручне регулювання посилення     Так 

Відсікання яскравого світла           Так 

ІЧ освітлювач                                   Так 

Тип батареї Одна AA 1.5V  

Час роботи (Операційна) До 50 при 20°C 

Жорсткий футляр (P/N 6610HCS1) 

Діапазон робочих 

температур 

Температурний діапазон 

зберігання

 
-51° C до +49° C (-60° F до 120° F) 

 
-51° C до +85° C (-60° F до 185° F) 

Вага 300 г (10.6 oz) 

Габаритні розміри 

(без кришки об'єктива) 
 
 

Комплектація 

 
102 × 63 × 69 mm (4.0 × 2.5 × 2.7 in) 

 
Монокуляр нічного бачення, вузол 

кріплення на голову, підбрівник, 

наочник, адаптер для кріплення на 

шолом, м’який чохол, ковпачок 

об’єктива/фільтр денного світла, 

плечовий ремінь, серветка для 

об’єктива, наочник, жертовне віконце, 

протитуманний щиток, інструкція, 

акумулятор 

 
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.  

Зображення призначені лише для ілюстрації. 
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