
XAVER™ 1000
SISTEMA PORTÁTIL  DE IMAGEM 3D 
DE ALTO DESEMPENHO ‘ATRAVÉS DA 
PAREDE’

 ▪  O Xaver™1000 é a nova geração da linha de produtos Camero Xaver™, 
equipada com rastreamento baseado em IA de padrões de alvos ao vivo

 ▪ O Xaver™1000 é um dispositivo de imageamento 3D ‘Sense-Through The 
Wall’ (sentir através de paredes) em tempo real que permite a detecção 
de objetos vivos (estáticos ou dinâmicos) atrás de paredes e obstáculos 
construídos 

 ▪ O Xaver™1000 fornece uma resolução sem precedentes para partes do 
corpo e posição: sentado, em pé, deitado e na altura dos objetos vivos

 ▪ O Xaver™1000 tem a capacidade de distinguir se o objeto é um adulto, 
uma criança ou um animal 

 ▪ O Xaver™1000 é otimizado para operações táticas e ISR coletando 
informações críticas precisas e em tempo real da missão sobre objetos 
vivos por trás de paredes e barreiras sólidas, incluindo 

- Presença de vida no aposento 
- O número de pessoas e sua distância do sistema 
- Pode ser operado próximo à parede ou em modo stand-off 
- Altura e orientação do alvo 
- Layout geral do aposento, incluindo dimensões e principais elementos de  
  infraestrutura

O Xaver™ 1000 é um sistema essencial para forças militares, policiais, equipes de 
busca e resgate e unidades de inteligência, operando em várias situações, incluindo 
ambientes urbanos hostis e desastres naturais.

O sistema cria uma imagem 3D de consciência situacional sem precedentes, 
proporcionando uma clara vantagem operacional e a capacidade de “step into the 
known”™ (entrar no conhecido)
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SEGURANÇA DE RADIAÇÃO
O Xaver™ 1000 é totalmente seguro em exposição de radiação. Ele é projetado para fornecer 
desempenho superior
enquanto atende aos requisitos da restrição de exposição à radiação ICNIRP-1998

 ▪ Exibição visual 3D de objetos em movimento ou estáticos

 ▪ “Touch screen” toque integrada de 10,1’’

 ▪ Asas de antena dobráveis para armazenamento compacto e transporte  

 ▪ O sistema pode passar através de paredes e  materiais mais comuns

 ▪ Recursos de exibição e controle remotos via link de Wi-Fi

 ▪ Detecção simultânea de objetos em movimento ou estáticos

 ▪ Interface de usuário simples para interpretação intuitiva

 ▪ Gravação e reprodução de dados integrados para análise pós-missão, treinamento e debriefing

 ▪ Algoritmos proprietários e especiais e processamento de sinal

 ▪ Pronto para usar apertando um botão

Principais recursos do Xaver™ 1000

Tipo de dispositivo Radar 3D “através de parede”

Distância Máxima de deteção 42 metros

Interfaces Ethernet, USB, HDMI

Modos de exibição Visualização 3D, Visualização simples 2D, Visualização lateral 2D, Intervalo 
ao longo do tempo

Peso do sistema 16.5 kg Incluindo bateria

Materiais de parede penetráveis Cimento, argamassa, tijolo, concreto, concreto armado, adobe, reboco, 
gesso e outras construções padrão materiais

Fonte de alimentação externa Saída de alimentação CA 100V-240V 50Hz/60Hz, alimentação CC 15V

Tempo operacional das pilhas Troca a quente, recarregável: 3 horas

Tamanho (CxLxA) 91 cm x 91 cm x 5 cm (asas abertas)

46 cm x 46 cm  (asas fechadas)

Linha de visão 120° em Azimute e Elevação

Acessórios Carregador de pilhas externo, fonte de alimentação, estojo de transporte 
rígido, tripé, controle remoto sem fio e unidade de exibição (opcional)
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