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FIRE CONTROL SYSTEM 
FALCON

The FALCON System combines components of stabilization and control of 
weaponry/ It also provides observation of surrounding terrain, coastal 
environment at day and night conditions by means of optical devices.

360° observation module:  
Day camera: 30X Zoom with auto focus
Thermal sensor: Uncooled 640x512 pixels

  Spectral waveband 7-14µm 
  NETD 45 mK

Digital zoom:  2x, 4x digital ampli�cation 
Pan Tilt : Pan:  0° to 360° continuous rotation;  Tilt: -90°~ +90°
Speed:  Pan: 0°~ 100°/s; Tilt: 0° ~ 60°/s

The FALCON System is designed for striking armored targets, weapon 
emplacements, enemy personnel, air threat targets (such as «hovering 
helicopter».

Optronic sight:
TV Camera: Wide Field of View: 8°40’ x 6°30’
  Narrow Field of View:  2°14’ x 1°37’
  Video output: PAL or NTSC
Sensor gain:  automatic
  Detection: up to 10 km
  Recognition:  up to 4,5 km
Laser range �nder:  Wave length from 1,060 till 1,079 µm
  Max range: 5000m
  Min range: 160m
  Range accuracy: ± 5м
IR Camera:  Spectral waveband: 8-14 µm
  Uncooled 640x512 pixel
  Detection 2,3 m x 2,3m target> 6 km
  Recognition 2,3 m x 2,3m target>4,5 km

The FALCON System can be mounted on light armored vehicles such 
as BTR, BMP and stationary weapon emplacement or turrets.

The FALCON System is simple in handling and doesn`t require special 
skills and competences of personnel.

The FALCON System allows �ring controlled via remote  control , which 
transmits encrypted signal by wireless scheme.

Parameter                  Value

Weaponry stabilization

Traverse speed: max - min

Elevation speed: max - min

Digital ballistic calculator

Target auto tracking:

Traverse Arc

Elevation Arc

Continuous operation time

Choosing of  weapon for �ring, 
�ring mode, control of anti-tank 
missiles, cannon, machine gun and 
grenade launcher, smoke grenade 
launcher, ammunition counter, 
imaging of the an position of the 
tower and angle aiming,  indirect 
range measurement

Mean error of stabilizer

Operating temperature

in 2 planes

60°/s - 0,01°/s

35°/s - 0,01°/s

Automatic digital

up to 8

360°

-5° to +45°

12 hours (with 30 min break)

Displayed at commander 
and gunner monitors

Not more than 1,8 angle min.

-40°C to +60°C
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СИСТЕМА  КЕРУВАННЯ ОЗБРОЄННЯМ 

ФАЛЬКОНСИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ 
ОЗБРОЄННЯМ
СИСТЕМА ВІДЕО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ФАЛЬКОН - це комплексне програмно-апаратне рішення для 
стабілізації і керування вогнем  озброєння бойового модуля. 
Комплектом встановлених  оптико-електронних приладів вдень і вночі 
забезпечується спостереження за навколишньою місцевістю та 
окремими об’єктами (цілями).
            Зона панорамного огляду 360°:

Денна камера: 30 х зум з авто фокусуванням
Тепловізійна камера:
  Неохолоджувана, 640х512 пікселів
                                      Спектральний робочий діапазон від 8 до 14 мкм
  NETD 45µm 
Цифровий зум:  2x, 4x  
Швидкість наведення по горизонталі:  0°— 100 град/с
Швидкість наведення по вертикалі:  0°— 60 град/с
Обертання :  від 0°— 360° (постійне)

Система ФАЛЬКОН ефективна для ураження броньованих цілей, 
вогняних позицій, живої сили супротивника, повітряних загроз 
(завислий вертоліт).

Оптико-електронний модуль:
ТВ камера: Вузьке поле зору: 2º14'х1º37'
  Широке поле зору: 8º40'х6º30'  
  Обробка відео сигналу PAL/NTSC
Виявлення/ розпізнавання: цілей типу танк: до 10 км /до 4,5 км
Далекомір:  Робоча довжина хвилі випромінювання   від  

  1,060 до 1,079 мкм
Вимірювана дальність:  максимальна 5000 м
   мінімальна 160 м
Середнє квадратичне відхилення вимірювання дальності не    

          більше ніж 5 м
Тепловізійна камера: Неохолоджувана, 640х512 пікселів
Дальність виявлення цілі 2,3 м х 2,3 м > 6 км
Дальність розпізнавання цілі 2,3 м х 2,3 м > 4,5 км
Спектральний робочий діапазон від 8 до 14 мкм

Система керування озброєнням ФАЛЬКОН може інтегруватись на 
легкоброньовані платформи такі, як БТР чи БМП, а також працювати 
у складі стаціонарних бойових модулів.
Система керування озброєнням ФАЛЬКОН не потребує 
спеціальних навичок особового складу для експлуатації.
Управління системою ФАЛЬКОН може здійснюватись за допомогою 
дистанційного керування: закодовані сигнали передаються 
бездротовим шляхом. 

Параметр     Значення

робоче місце оператора

супутниковий компас

робоче місце командира 

датчик положення бойової машини

датчик для дистанційного керування

датчик положення бойового модуля

датчик положення озброєння

оптичний модуль

панорамна камера

Стабілізація озброєння
Швидкість наведення по горизонту 
(max-min)
Швидкість наведення по вертикалі 
(max-min)

Діапазон кутів наведення:
По горизонту
По вертикалі

Діапазон вимірюваних відстаней 
лазерним далекоміром (м)

Похибка вимірювання дальності

Автоматичне  супроводження цілей

Час безперервної роботи

Серединна похибка стабілізатора

Система забезпечує:
- вибір типу озброєння та режиму 
ведення вогню,
- управління протитанковими 
ракетами, гарматою, кулеметом, 
гранатометом, системою постановки 
димових завіс,
- контроль наявності  боєприпасів,
- контроль положення бойового 
модуля відносно шасі.

Діапазон робочих температур

у двох площинах

60°/s - 0,01°/s

35°/s - 0,01°/s

360°
-5° to +45° (з можливістю 
розширення діапазону)

160 ÷5 000

5 м

до 8

12 годин (з наступною 
перервою 30 хв)

Не більше 1,8 кутових мінути

Виводиться на екрани 
командира і навідника

-40°С до +60°С
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