
TLR-VIR®  ТАКТИЧНИЙ ЛІХТАР У ВИДИМОМУ БІЛОМУ ТА ІЧ СПЕКТРІ ОСВІТЛЕННЯ З МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ 
ДО ПІСТОЛЕТА 

 

Тактичний ліхтар з можливість кріплення до планки обладнаний світлодіодом білого кольору у видимому спектрі C4®  і вбудованим інфрачервоним 
освітлювачем. Цей пристрій подвійного спектру має найменші розміри в порівнянні з будь-якими ліхтарями з можливістю кріплення до зброї потужністю в 
300 люмен та з вбудованими можливостями ІЧ випромінювання. Користувач може перемкнути режим випромінювання з білого світла до ІЧ не відриваючи 
погляду від мішені або не змінюючи хватку зброї з метою утримання контрольованої стрільби. 

 

 

 
 
Матеріал/Лінза   Основний корпус із механічно обробленого авіаційного алюмінію 6000 марки з анодованим покриттям чорного кольору. Удароміцний, 

хімічно стійкий корпус з конструкційного полімеру. Жароміцна, амортизована, ударостійка скляна лінза Boro Float з антибліковим 
покриттям. 

Розміри/Вага   Довжина: 3,39 дюйма (8,61 см); Висота: 1,44 дюйма (3,65 сантиметра); Ширина: 1,47 дюйма (3,73 см); 4,2 унції (119 грам) з батареями. 
Джерело світла Видимий спектр: Технологія C4®LED, білий колір, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. 

ІЧ спектр: Світлодіодний випромінювач, довжина хвилі - 850нм, стійкість до ударів, строк служби - 20000 годин. 
Потужність/ Час 
роботи 

Видимий спектр: Максимальна інтенсивність променю складає 11 000 кандел та потужності системи - 300 люмен. Глибокий 

параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю; відстань дії променю - 210м; час 

роботи - 2,5 години 

ІЧ спектр: інтенсивність випромінення - 1000мВт/ср (мін.), що забезпечує оптимальне освітлення при використанні приладів нічного 
бачення; час роботи складає 32 години. 

Транзисторний регулятор струму забезпечує стабільний рівень освітленості. 
Перемикання та 
вибір режиму: 

Заглиблений трьохпозиційний перемикач вибору режиму (ІЧ освітлення, фіксоване положення вимкнення, освітлення у видимому спектрі) 
Перемикач зручний для користування як правою, так і лівою рукою без фіксації/з фіксацією положення 

Батарея Дві 3В літієві батареї типу CR123A 

Відкидна кришка батарейного відсіку і механізм його блокування забезпечує надійне запирання, а також легку заміну батарей 
Характерні 
особливості   

• Трьохпозиційний перемикач вибору режиму (ІЧ освітлення, фіксоване положення вимкнення, освітлення у видимому спектрі). 

• Модуль швидкого кріплення/фіксації надає можливість кріпити/знімати ліхтар однією рукою та уникати контакту з дульним зрізом стволу 

• Безпечно підходить до усіх видів зброї з довгим стволом з планками типу MIL-STD-1913 та обладнаних планками пістолетів 

• До комплекту входять кріплення для планок типу Glock, Picatinny, Beretta 90two, S&W 99 та S&W TSW 

• Ретельні випробування на ударостійкість в умовах бойової стрільби 

• Температурний режим: -40°F (40°С) до +154°F (76°С) 

• Водостійкий на глибині до 66 футів (20м) протягом 2 годин (в стандартній комплектації - без виносних кнопок) 
Дозволи Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства 
Гарантія   Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і 

лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту 

якщо ми визначимо такий виріб бракованим.  Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, 

перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО 

УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ.  ВИПАДКОВІ, 

НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ 

ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. 

Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. 

 

НАЙМЕНУВАННЯ UPC 
(універсальний 
товарний код) 

№ 
ДЕТАЛІ 

 

ЛІХТАР TLR-VIR PISTOL З ЛІТІЄВИМИ БАТАРЕЯМИ. В КОРОБЦІ. 
 

080926-69190-2 
 

69190 

 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ДЛЯ ЛІХТАРЯ TLR PISTOL 
 

080926-69188-9 
 

69188 

Зібрано у США 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАЙМЕНУВАННЯ № ДЕТАЛІ 

Вертикальна рукоятка з планкою - вертикальна передня рукоятка для будь-якої 
руки з механічно обробленого алюмінію з твердим анодованим покриттям з 
обладнаною планкою Picatinny та відсіком для приладдя 

 
69114 

Змінна лінза                                                                                                        Червона 69115 

Змінна лінза Синя 69116 

Змінна лінза Зелена 69117 

Змінна лінза ІЧ 69118 

Змінна лінза                                                                                                      
Непрозора 

69124 

До комплекту входять кріплення для планок типу Glock, Picatinny, Beretta 90two, 
S&W 99 та S&W TSW 

69175 

Рамкова виносна кнопка - Glock 69300 

Рамкова виносна кнопка - M&P 69310 

Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) 69130 

Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі з "Безпечним режимом ВИМК" 
(Серія TLR-1/ Серія TLR-2) 

69161 

Виносна кнопка TLR, стрічковий перемикача зі штекером (Серія TLR-1/ Серія TLR-
2) 
Прямий виносний стрічковий перемикач підходить до більшості рукояток під праву 
руку та іншого додаткового обладнання 

 
69132 

Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером та спіральним шнуром 
(Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Виносний перемикач зі спіральним шнуром для 
малої вогнепальної зброї забезпечує подовження шнуру шляхом його 
розтягування 

 
69134 

Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером, прямий (Серія TLR-1/ 
Серія TLR-2) Виносний перемикач для зброї з довгим стволом кріпиться до 
лицьової сторони планки за допомогою скоб, що поставляються в комплекті 

 
69135 

Серія TLR-1/ Серія TLR-2, набір кріплень TLR - включає кріплення до планок типу 
Glock style, 
1913 Picatinny, S&W 99/TSW та Beretta 90two й інструменти для монтажу 

69175 

Кріплення 12 ga. Mag Tube Mount 69901 

Планка M-16/AR-15 69902 

Планка REM 870 69906 

Чохол (нейлоновий) 69201 

Літієві батареї (2), упаковка 85175 

Літієві батареї (12), упаковка 85177 

Літієві батареї (400), упаковка 85179 
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