FORÇAS DE SEGURANÇA

2016-17
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e Treino para as Forças de Segurança

PERFIL DA EMPRESA
Estabelecida em 1990, a TAR Ideal Concepts
Ltd. evoluiu para se tornar um fornecedor
global de serviços no sector da defesa.
Com ligações aos principais fornecedores da
indústria no sector da defesa, a TAR
representa uma vasta gama de empresas de
renome na área da defesa e segurança
globais.A experiência e conhecimentos únicos
da TAR no terreno deriva dos seus
colaboradores "topo de gama" com carreiras
nas forças armadas e grande experiência no
terreno, comando operacional e unidades
especiais.
A "ONE STOP SHOP" da TAR concentra-se
em fornecer sistemas chave na mão
personalizados; desde análise de riscos,
sistemas de defesa, equipamento e treino
especialmente adaptado para satisfazer as
mais desafiadoras necessidades dos nossos
clientes.
Na TAR, temos orgulho na nossa capacidade
de trabalhar com prazos apertados e
respeitando os orçamentos ao mesmo tempo
que mantemos as mais elevadas normas e
fornecendo soluções otimizadas. A TAR
fornece equipamento e formação nas
seguintes áreas: Contra-terrorismo /Proteção à
prova de bala e balística/ Controlo de motins e
de multidões/Equipamento tático e para forças
terrestres/ Armas e munições/K9: Ataque,
Deteção de drogas, Deteção de explosivos,
Busca
e
salvamento/Recolha
de
informações/EOD-IED/CBRNe/HLS/
Rappelling/S.W.A.T. A TAR especializa-se no
fornecimento de equipamento e treino para as
Forças Policiais. O programa de treino da TAR
destina-se a treinar a polícia, pessoal das
forças armadas e paramilitares na utilização
das mais recentes metodologias que permitem
que as unidades policiais sejam capazes de
dispersar motins de uma forma segura e eficaz
utilizando munições não letais sem perda de
vidas.
O conhecimento prático da TAR neste campo
permite-nos participar de uma forma eficaz na
concepção e desenvolvimento de unidades
antimotim em todo o mundo
A TAR tem ligações bem estabelecidas na
comunidade das forças policiais, o que nos
permite manter atualizados em relação às
necessidades e desenvolvimentos atuais para
lhe podermos fornecer o mais recente
equipamento e treino disponível no mercado.

COMUNICAÇÕES NA

CONCEITO DE CIDADE SEGURA
Scan the code

CIDADE SEGURA

Scan the code

CIDADE SEGURA
COMUNICAÇÃO PROVADA LTE

TA05001
As soluções da TAR Ideal para uma Cidade Segura permitem
que as autoridades municipais, os serviços de emergência e
as forças policiais possam reduzir a criminalidade, a violência
urbana, o vandalismo e as ameaças terroristas, assim como
aumentar a consciencialização das pessoas. As nossas
soluções também ajudam a polícia, os serviços de
emergência e as autoridades municipais a manterem o
controlo de multidões em situações de protesto,
manifestações, concertos, festivais e demonstrações, assim
como o controlo das fronteiras.
A TAR faz uma avaliação detalhada para avaliar as fraquezas
e necessidades dos nossos clientes para conceber e
construir soluções inteligentes, conscienciosas e valiosas em
conformidade com as informações e especificações
operacionais.

4

As soluções da TAR para uma Cidade Segura incluem:
> Videovigilância
> Alarmes e sensores
> Soluções para meteorologia
> Sistemas de comunicações unificadas
> Centros de comando e controlo
> Gestão de incidentes e operações
> Centros de chamadas de emergência
> Treino
> Consultoria
> Comunicações LTE

EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

TA05067
O sistema de comunicações LTE privadas fornece
uma solução privada para comunicações sem fios
para áreas onde está disponível uma cobertura de
telemóvel, e também para áreas em que a cobertura
não está disponível ou não existe. Concebido para
proporcionar às forças de segurança uma cobertura
imediata por telemóvel, o sistema de comunicações
LTE privadas está disponível como uma caixa
transportável de tamanho pequeno ou médio assim
como uma caixa com rodas.
Com uma capacidade de funcionamento totalmente
autónomo, o sistema de comunicações LTE privadas
é fácil de operar e utiliza a tecnologia avançada de
rádio LTE MIMO assim como o tráfego por 3G/4G/
WIFI. O avançado sistema de controlo de acesso
tem um sistema totalmente redundante e permite
enviar e receber comunicações de voz, vídeo e
ficheiros.
O sistema de comunicações LTE privadas é uma
base eficaz para as comunicações entre as forças
policiais, serviços de emergência e as autoridades
municipais.

WWW.TARIDEAL.COM
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TRANSPORTE

CONTROLO DE MOTINS
Scan the code

TRANSPORTE
TA03171

Scan the code

APC SOBRE RODAS

VEÍCULO BARREIRA PARA
CONTROLO DE MOTINS

TA02116

TA03000
Veículo blindado para motins, com barreira
expansível para controlo de multidões. Fácil de
instalar quando necessário. Permite navegar
através de multidões.

UGV PARA CONTROLO DE MOTINS
TA03001
O UGV para controlo de motins tem uma barreira
expansível para controlo de multidões, que atinge
grandes distâncias. É fácil de instalar e tem uma
fiabilidade comprovada.

.

TA02000
Fornece uma proteção B6 ou qualquer outro
nível de proteção necessário.

VEÍCULO PEQUENO PARA
CONTROLO DE MOTINS

TA02003
Leve, com elevado desempenho, um pequeno barco construído com um casco sólido, moldado, e tubos
flexíveis na amurada. O anel insuflável permite que a embarcação mantenha a sua flutuabilidade em condições
de mau tempo. O RIB é utilizado como um barco de trabalho para apoio a navios maiores, ou como um salvavidas ou barco de patrulha militar ou para o transporte de tropas entre navios ou para desembarque em terra.
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EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

TA03002
O veículo modificado para controlo de motins está
equipado com canhões de água e é utilizado para
controlar motins de uma forma eficaz. O veículo é
versátil e pode ser utilizado para diferentes tarefas.

VEÍCULO AVANÇADO PARA
CONTROLO DE MOTINS
TA03003
Os veículos para controlo de motins são construídos
para utilizar uma força não letal durante motins e são
personalizados e concebidos de acordo com os
requisitos do cliente.

WWW.TARIDEAL.COM
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SOLUÇÕES NÃO-LETAIS
MONTADAS EM PLATAFORMAS
SISTEMA DE RETENÇÃO COM
ÁGUA

Scan the code

SISTEMAS SONOROS NÃO
LETAIS

TA03004

TA03006

Um sistema com água a alta pressão, não letal,
especialmente concebido para o controlo de
multidões e situações perigosas com reclusos em
instituições prisionais.

Este sistema acústico de alta potência é utlizado para fazer
avisos às massas e para comunicações durante evacuações
de emergência, negociações de reféns, treino e situações
semelhantes.

SKUNK

LANÇA GRANADAS
ANTIMOTIM

TA03074

TA03005 / TA03199
Grande mobilidade, com elevado poder de fogo, este lança-granadas tem a capacidade de disparar vários
projéteis com uma única percussão. Calibre: 38mm e 40mm

15 MUNIÇÕES

30 MUNIÇÕES
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EQUIPAMENTO MILITAR
EQUIPAMENTO
MILITAREEPOLICIAL

O Skunk é uma nova e inovadora tecnologia
desenvolvida para satisfazer as necessidades
operacionais das unidades de controlo de motins.
.Ao contrário de outros produtos para dispersão de
motins, o Skunk é não-letal, fornecendo assim um
método não violento para dispersar multidões e
motins. O Skunk baseia-se em anos de
investigação, destinada a fornecer uma substância
eficaz, não perigosa e que não cause danos
ambientais. Uma vez ativado, o Skunk liberta um
odor repulsivo, com um efeito muito superior ao de
quaisquer outros métodos físicos ou violentos
utilizados no passado. O efeito do Skunk é
temporário e dissolve-se sem deixar vestígios.

WWW.TARIDEAL.COM
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EQUIPAMENTO
PROTEÇÃO
PROTECTIVEDEGEAR
Scan the code

POLICE - TECH
PROTEÇÃO PARA O CORPO
TA03007

POLICE - TECH - PRO
PROTEÇÃO
PARA O BRAÇO
TA03008

LUVAS DE PROTEÇÃO

PROTEÇÃO PARA O
CORPO

PROTEÇÃO PARA O
BRAÇO

TA03012

TA03013

Colete antimotim para o tronco e os
ombros.

Proteção complete do cotovelo
ao pulso.

PROTEÇÃO
PARA AS MÃOS
TA03014

TA03009

Proteção antimotim para as mãos

PROTEÇÃO
PARA AS
COXAS
TA03010
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PROTEÇÃO
PARA AS
PERNAS
TA03011

EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

PROTEÇÃO PARA
AS PERNAS

PROTEÇÃO PARA AS
COXAS

TA03016

TA03015

Full protection from knee to foot.

Proteção antimotim para as
coxas, Liga à proteção para o
corpo e à proteção para as
pernas.

WWW.TARIDEAL.COM
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
Scan the code

RIOT - TECH
PROTEÇÃO PARA O
BRAÇO
TA03018

RIOT - TECH - PRO
PROTEÇÃO PARA O
CORPO
TA03017

PROTEÇÃO PARA
AS MÃOS
TA03019

PROTEÇÃO PARA
AS COXAS
TA03021
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EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

PROTEÇÃO PARA
AS PERNAS
TA03020

PROTEÇÃO PARA O
CORPO
TA03023

PROTEÇÃO
PARA O BRAÇO
TA03022

PROTEÇÃO PARA AS
MÃOS
TA03024

PROTEÇÃO PARA
AS PERNAS
TA03026

PROTEÇÃO PARA
AS COXAS
TA03025

WWW.TARIDEAL.COM
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

PROTECTIVE GEAR

Scan the code

O MELHOR FATO ANTIMOTIM

FATO DE PROTEÇÃO ANTIMOTIM
PROTEÇÃO PARA
O CORPO
TA03027

PROTEÇÃO PARA O
BRAÇO
TA03028

PROTEÇÃO PARA O CORPO
TA03032

PROTEÇÃO PARA O BRAÇO
TA03033

PROTEÇÃO PARA
AS MÃOS
TA03029

PROTEÇÃO PARA A MÃO
TA03035

PROTEÇÃO PARA
AS PERNAS
TA03030

PROTEÇÃO PARA AS COXAS
TA03036

PROTEÇÃO PARA
AS COXAS
TA03031
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EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

PROTEÇÃO PARA AS PERNAS
TA03034

WWW.TARIDEAL.COM
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CAPACETES

ESCUDOS
Scan the code

CAPACETE ANTIMOTIM

VISEIRA UNIVERSAL COM
ECRÃ DE MALHA METÁLICA

TA03037
Prático capacete de proteção antimotim, com
acabamento em preto, anti-riscos e visor de abrir para
cima. Em policarbonato, a parte da face do capacete é
transparentecom acabamento de grau ótico.

SISTEMA DE RÁDIO E CÂMARA
PARA CAPACETE ANTIMOTIM
TA03169

TA03038
A rede de aço proporciona uma proteção máxima
durante motins violentos.

Scan the code

ESCUDO LONGO ANTIMOTIM
TA03049
Escudo para o corpo com
características ergonómicas,
fabricado em policarbonato
transparente, para uma visão
desobstruída; com pegas
revestidas a borracha.

TA03040
Capacete balístico em conformidade com o nível
IIIA, com viseira antimotim.

VISEIRA E CAPACETE BALÍSTICO
TA03042
Capacete balístico em conformidade com o nível
IIIA, com viseira balística.

Concebido para repelir motins
ou distúrbios com choques
elétricos. Com uma estrutura
em policarbonato resistente ao
estilhaçamento. Proteção
completa contra o impacto de
pedras ou facas e contra a
ameaça de ácidos ou líquidos
incendiários.

ESCUDO ANTIMOTIM PARA LIGAR
A OUTROS ESCUDOS
Escudo para o corpo,
fabricado em policarbonato
transparente, para uma
visão desobstruída; com
pegas
revestidas
a
borracha. Possibilidade de
se ligar a outros escudos
para criar uma parede de
proteção unificada.

ESCUDO ANTIMOTIM
TA03052
Escudo para o corpo, com
características ergonómicas.
Fabricado em policarbonato
transparente, para uma visão
desobstruída; com pegas
revestidas a borracha.

.

Capacete robusto e resistente a impactos, para
proteger a testa e a face. O capacete tem uma
construção inovadora em ABS/PC. As suas
características incluem:
• Resistência anti-impacto e anti-penetração
• Grande resistência às vibrações
• Resistência a entradas de água

ESCUDO REDONDO ANTIMOTIM
ESCUDO PARA
CAPTURAS
TA03053

VISEIRA UNIVERSAL
TA03043
Sistema de viseira universal para proteção da face,
adaptável a uma grande variedade de capacetes.
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TA03050

CAPACETE BALÍSTICO E
VISEIRA ANTIMOTIM

TA03051

O MELHOR CAPACETE ANTIMOTIM
TA03044

ESCUDO ELÉTRICO ANTIMOTIM

EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

TA03156
Escudo para o corpo, com rebordos angulares.
Fabricado em policarbonato transparente, para
uma visão desobstruída; com pegas almofadadas.

Escudo para o corpo, com
características ergonómicas,
fabricado em policarbonato
transparente, para uma visão
desobstruída; com pegas
revestidas a borracha.
Concebido para aplicações
de extração de células e
captura a curta distância.

WWW.TARIDEAL.COM
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MÁSCARAS ANTIGÁS

ARMAS ANTIMOTIM
Scan the code

CAPACETE ANTIMOTIM COM
MÁSCARA INTEGRADA

MÁSCARA DE GÁS
ANTIMOTIM AVANÇADA

Scan the code

SHOTGUN CALIBRE 12

LANÇA-GRANADAS
CALIBRE 37/38/40 MM

TA03045

TA03172

TA03055

TA03056

A máscara pode ser aplicada sem remover o
capacete, reduzindo assim a vulnerabilidade
durante um motim.

Concebida e aprovada para utilização como um
dispositivo
respiratório CBRN. Proporciona
proteção em ambientes contaminados, contra
gases, vapores e salpicos de produtos químicos
líquidos.

Shotgun de corrediça para as forças policiais.
Especialmente concebido para as forças policiais.
Calibre 12. Coronha rebatível.

Leve e versátil. Está disponível toda a gama da
família de produtos de calibre 37/38/40mm.

SISTEMA DE RESPIRAÇÃO ABERTO
TA02063

LANÇA-GRANADAS TÁTICO DE
37/38MM
O sistema de respiração aberto combina uma
máscara de proteção com um aparelho de
respiração avançado, para proporcionar uma
pressão positiva para operações especiais.
Desenvolvido
para
conquistar
elementos
desconhecidos em cenários de ameaça, este é o
mais avançado sistema respiratório CBRN
disponível no mercado.

TPM 46
TA03046
Viseira
com
visão
panorâmica
totalmente
desobstruída. Diafragma de voz para facilitar as
comunicações vocais.

TA03057
Concebido e construído para as forças policiais. Com
2 pegas para um máximo controlo e melhor
manuseamento da arma. Para projéteis de calibre
37/38 mm.

LANÇA-GRANADAS MÚLTIPLO
TA03058
Tipo de ação:
• Gatilho de dupla ação
• Segurança: bloqueio do gatilho
• Calibre: 37/38mm OU 40mm
• Capacidade: 6 OU 8 tiros

.

LANÇA-GRANADAS ESPECIAL NÃOLETAL
TA03170
TA03157

MÁSCARA NBC
TA03048
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EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

Pistola antimotim, de 37/38mm-40mm, caracterizada
pelo seu pequeno tamanho, facilidade de utilização e
transporte.

WWW.TARIDEAL.COM
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MUNIÇÃO MENOS LETAL
Scan the code

GRANADA ESPONJA 40MM
TA03066
Granada não letal de
esponja, de 40mm, para
dispersar multidões, para
fogo direto. Um dispositivo
de baixo risco, que não
liberta estilhaços e com
efeitos
não
letais
no
impacto.

PROJÉTIL DE IMPACTO
ROMBO 40MM
TA03068

TA03175

A cabeça deformável avançada
proporciona
segurança
e
conformidade com os níveis de dor
máxima.

Simula os efeitos balísticos de um
projétil
de
impacto
rombo,
permitindo assim treinar em
condições económicas.

LÍQUIDO MARCADOR
40MM
TA03071

PÓ MARCADOR 40MM
TA03065

MUNIÇÃO DE TREINO DE
40MM

GRANADA CS
TA03190

MARCAÇÃO FORENSE DE 40MM
TA03174
Uma solução forense invisível que
marca os alvos.

GRANADA DE MÃO DE GÁS
LACRIMOGÉNIO
TA03176

É libertado um líquido colorido para
marcar os alvos.

Um pó colorido marca
temporariamente os alvos
após o impacto.

MAU CHEIRO 40MM
TA03067
Um pó colorido marca
temporariamente os alvos
após o impacto.
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PÓ CS/OC 40MM
TA03070/ TA03173
Utilizado para o controlo de
multidões, libertando um pó
irritante, micro-pulverizado,
que provoca uma sensação
de queimadura.

EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

PROJÉTIL CS LONGO
ALCANCE – CALIBRE37/38MM

CARTUCHO DE FUMO PARA TREINO
TA03178

TA03177

WWW.TARIDEAL.COM
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DISPOSITIVOS EM SPRAY

MUNIÇÃO MENOS LETAL
Scan the code

CARTUCHO DE
RELÂMPAGO E
ESTRONDO 40MM

CARTUCHO DE BOLAS
DE BORRACHA – 40MM
TA03185

Scan the code

EJECTOR DE GÁS LACRIMOGÉNIO

DISPERSOR DE GÁS
LACRIMOGÉNIO A ALTA PRESSÃO
TA03060

TA03059
The tear gas ejector weapon contains a special CS/CN/
OC fog formula which effects a crowd within seconds just
after ejection.

Dispositivo pulverizador
SPRAYING
DEVICEde

alta pressão,
recarregável.
Refillable high pressure spraying device.

GRANADA DE ATORDOAMENTO
PROJÉTIL MÚLTIPLO DE FUMO
DISPOSITIVO DE PULVERIZAÇÃO
MULTIUSOS DE ALTA PRESSÃO
TA03063
Distância de lançamento até 25 metros. Prático e
fácil de utilizar e transportar. Pode ser cheio com
diferentes formulações.

TA03061

JACTO DE ESPUMA
RELÂMPAGO E ESTRONDO

TA03188

TA03062
TA03189

Concebido para criar um efeito de distração e
desorientação em situações de combate no terreno
ou durante entradas táticas.

Espuma inerte.
Tampa de segurança 50-60ml.

DESCARGA DE OC
/JACTO DE ESPUMA
TA03064
Descarga balística com
tampa de segurança.
400ml.
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EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL
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PISTOLA DE CHOQUE ELÉTRICO
Scan the code

PISTOLA DE CHOQUE ELÉTRICO
TA03181
A pistola de choques elétricos é uma arma não letal utilizada
pelas forças policiais para aplicar um choque elétrico de até
55.000 Volts, para parar e deter suspeitos.
O circuito com uma segurança melhorada desliga
automaticamente após 15 segundos, permitindo que o
utilizador detenha o suspeito de uma forma fácil, eficaz e
segura, sem resistência. O circuito de desligamento de
segurança pode ser desativado por um interruptor. A
bateria, recarregável e substituível, de 7,2 Volt, de iões, tem
uma longa duração, mesmo depois de aplicados vários
choques elétricos. Tendo incorporada uma lanterna de LED
e um laser para uma maior precisão e com capacidade para
fixar uma câmara a esta arma, a pistola de choques
elétricos é uma ferramenta bem comprovada e muito útil
para as forças de aplicação da lei.
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EEQUIPAMENTO

MILITAR E POLICIAL

POLÍCIA DE
TRÂNSITO
WWW.TARIDEAL.COM
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COMANDO E CONTROLO

VEÍCULOS
Scan the code

HELICÓPTERO
SISTEMA DE COMANDO E CONTROLO

TA04160

TA03075

VEÍCULO POLICIAL
TA03159

VEÍCULO DE TRANSPORTE DE
POLÍCIA

A plataforma disponibiliza a capacidade para
definir e personalizar dados no mapa do sistema.
Recebe relatórios e dados gráficos de acordo com
os requisitos e preferências operacionais
específicas.
Principais vantagens:
- Sistema de monitorização unificado baseado no
GIS
- Sistema de debriefing online
- Gestão de eventos e tarefas
- Capacidade total de integração com sistemas de
terceiros, baseados num exclusivo conhecimento
“testado em combate”
- Uma significativa relação custo/eficácia
- Uma plataforma ajustável e flexível

Scan the code

TA03160

TA03159

VEÍCULO BLINDADO DE
COMANDO E CONTROLO
TA02011

MOTO POLICIAL
TA03163

SEGWAY
TA03162
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EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

Veículo de gestão, pronto para missões, modificado para
satisfazer as condições a disseminação móvel de ordens e
alertas.
Sistemas opcionais:
Câmara de 360 º
Câmara PTZ
Projetor LCD
Comunicações via satélite
Comunicações de fax e dados
Transmissor/Recetor de rádio
Bloqueio transmissões por telemóvel
Sistema de intercepção GSM
Software de comando e controlo
Localização por GPS
Qualquer outro sistema exigido pelo
cliente

WWW.TARIDEAL.COM
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COMUNICAÇÕES E
RASTREIO
SISTEMA DE
RÁDIO

Scan the code

MEGAFONE
TA03087

APOLLO
TA04211
Uma unidade de localização de veículos, com capacidade
para gerir toda uma frota, e que combina as tecnologias
GSM e satélite, de modo a permitir uma comunicação
constante em todo o mundo.

TA04107
Rádio profissional bidirecional

SISTEMA DE SATÉLITES
PARA VEÍCULOS
TA04208
Uma antena de satélite montada num veículo para
utilização militar e serviços de emergência, para
permitir comunicações via satélite em movimento.

.

IRIDIUM ANYWHERE
TA04210

MICROFONE DE
GARGANTA

AUSCULTADOR
ROBUSTO

TA02143

TA04189

TELEFONE SATÉLITE DE
IRÍDIO COM BOTÃO
“PREMIR PARA FALAR”

TELEFONE DE IRÍDIO
TA03179
O telefone satélite de irídio é
compacto, leve e fácil de utilizar,
mas apresenta uma robustez de
nível industrial. Pode utilizar este
seu telefone EM QUALQUER
LUGAR do globo.
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TA04207
Concebido para uma utilização global,
mesmo quando as infraestruturas de
telefones móveis ou fixos são limitadas, o
telefone PTT utiliza a rede de satélites de
irídio, para comunicações com todo o
mundo, e fornece uma conectividade
segura de um para muitos, para voz e
dados. Para as comunicações da equipa, o
telefone PTT irídio é robusto, de modo a
suportar uma utilização intensa em
condições severas.

EQUIPAMENTO MILITAR E POLICIAL

Transforme o seu Smartphone num telefone satélite
utilizando o dispositivo “Iridium Anywhere”, que
permite que o seu Smartphone funcione em qualquer
local do planeta. Suporta as funções mais correntes,
Incluindo redes sociais, email, SMS, rastreio por GPS,
aplicações para Smartphone e outras.

TA04211
Um avançado dispositivo pessoal C4I, baseado em
satélites, permite dispor de capacidades de rastreio
e localização, mensagens bidirecionais, chamadas
de emergência e monitorização.

SATÉLITES BGAN PARA
UTILIZAÇÃO FIXA OU EM VEÍCULO
TA04209
Os serviços BGAN permitem fazer comunicações de
voz e dados em banda larga, em todo o mundo, a
partir de terminais de satélite com peso reduzido.
Ligue o terminal BGAN a um dispositivo portátil para
aceder à internet e poder navegar, enviar e receber
emails ou receber Streaming de IP, a velocidades
capazes de satisfazer todas as suas necessidades
de comunicação de dados, voz ou vídeo.

DISPOSITIVO DE RASTREIO
PESSOAL POR SATÉLITE
TA04212
Um
dispositivo
portátil
bidirecional,
pessoal,
para
tráfego de mensagens e
rastreio, que inclui um botão
para
sinalização
de
emergência.

WWW.TARIDEAL.COM

29

BLOQUEIO DE ESTRADAS

CONTROLO DE TRÁFEGO
Scan the code

ALCOOLÍMETRO ELETRÓNICO

ALCOOLÍMETRO QUÍMICO

Scan the code

ARCHOTE PARA ESTRADA

TA03076

TA03077

TA03083

Um alcoolímetro eletrónico reutilizável, utilizado para
detetar o nível de alcoolemia de um condutor. Fácil
de utilizar, o condutor apenas tem de soprar através
de um tubo descartável para obter um resultado
imediato.

Alcoolímetro químico, descartável. Utilizado para
verificar o nível de alcoolemia de um condutor. Fácil
de utilizar. Resultados imediatos.

Assinala locais ou marca um território. Fáceis de
instalar e muito leves, os archotes podem ser vistos
a grande distância, Ideais para utilização no exterior.

SINAL RODOVIÁRIO DE AVISO
TRIPLO
TA03079
Sinal de aviso de perigo, para utilização diurna ou
noturna. Faces refletoras de grande visibilidade.
Pode ser utilizado como um farol rotativo à noite.
Compactável e fácil de instalar. Peso reduzido.

TRAPÉZIO
TA03080
O Trapézio faz parte de um Sistema complete de bloqueio
da estrada num posto de controlo.

DISPOSITIVOS DE DETEÇÃO DE
DROGAS
TA03176

BARREIRA DE ESTRADA COM
FARPAS

DISPOSITIVOS DE DETEÇÃO DE
VELOCIDADE

TA03082

TA03078

O dispositivo de deteção é flexível e fácil de utilizar
numa vasta gama de aplicações. Este dispositivo
apresenta rapidamente os resultados.

Um radar de velocidade, portátil, para fazer cumprir
os limites de velocidade. Permite detetar a
velocidade de um veículo individual no fluxo de
tráfego em poucos segundos.

KIT DE FAROL ROTATIVO
TA03081
Faróis rotativos com LED potentes e à prova de
água, fáceis de instalar, que podem ser utilizados
para criar uma barreira visível na estrada. Podem ser
carregados com uma bateria de automóvel de 12V.

O sistema de farpas para barreiras na estrada tem
um sistema inteligente para a auto-libertação de
cada farpa. A farpa só é libertada da barreira se a
roda do veículo exercer uma grande pressão. Com o
seu sistema simples de libertação das farpas, a
barreira pode ser recolocada em serviço em poucos
minutos.

BARRA DE LUZES
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O
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EQUIPAMENTO PESSOAL
Scan the code

UNIFORME

BLUSÃO

CINTURÃO DE OPERAÇÕES

TA03084

TA03085

TA03090

Uma grande variedade de uniformes de polícia com
5 vincos. Disponíveis numa grande diversidade de
materiais, cores e padrões, para satisfazer as
especificações do cliente.

Vestuário e equipamento disponível para as forças
policiais. Concebido para ser confortável e
duradouro, adequado para todas as utilizações.

Cinturão tático para agentes em patrulha. Bolsas para todos os acessórios, tais como: arma, carregadores,
cassetete expansível, algemas, etc.

COLETE DE PROTEÇÃO À
PROVA DE BALA
TA04111

.

COLETE DE PROTEÇÃO ANTIESFAQUEAMENTO
TA03182

BOLSA PARA
ALGEMAS

TA03091

SUSPENSÃO
PARA O
CASSETETE

BOLSA PARA O
RÁDIO

BOLSA PARA A LANTERNA

TA03094

TA03093

TA03092

O colete tem bolsos para os carregadores e
proporciona proteção da parte superior do tronco.

ÓCULOS À PROVA DE BALA
TA02083
Proteção para os olhos, leve, e que permite um campo
de visão sem restrições.

34

ÓCULOS DE PROTEÇÃO
TA03086

BOLSA PARA O
CASSETETE
TELESCÓPICO

BOLSA PARA
CARREGADORES

COLDRE PARA
PISTOLA

TA03097

FERRAMENTA MULTIUSOS

TA03088

TA03096

TA03095

Uma revolucionária abordagem à proteção anti-bala para
os olhos, com lentes anti-embaciamento e à prova de
riscos.
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CASSETETES

ALGEMAS
Scan the code

TONFA EXTENSÍVEL
TA03098
Fabricada em alumínio de elevada qualidade.
Compacta quando fechada, para não tolher os
movimentos. Facilmente extensível, pode ser puxada
rapidamente até ao seu comprimento máximo.

CASSETETE TELESCÓPICO
COM LANTERNA

Scan the code

ALGEMAS RÁPIDAS
TA03104

TA03101

ALGEMAS
TA03105
Algemas de alta segurança, com dupla articulação e deplo
fecho.

.

ALGEMAS DE ALTA
SEGURANÇA
TA03106

CASSETETE TELESCÓPICO
CASSETETE E TONFA
Cassetete com pega lateral. Fabricado em policarbonato.

TA03103

Aço inoxidável de elevada qualidade.

O cassetete telescópico extensível, em aço, pode ser
transportado num cinto.

TA03108

TA03102

TA03107

Fabricadas para satisfazer as normas da NIJ quanto a
mão-de-obra e resistência mecânica.

ALGEMAS PARA AS PERNAS

CASSETETE DE MADEIRA

ALGEMAS ARTICULADAS

CASSETETE DE TREINO

KIT DE RESTRIÇÃO EM PLÁSTICO
TA03109
O kit de restrição de movimentos, em plástico, é composto
por 2 abraçadeiras descartáveis, com 2 anéis, um estojo
resistente, em tela, cortador pessoal e marcador.

TA03099
O cassetete de treino permite uma simulação
dinâmica das confrontações de rua. Pode ser
mantido um ambiente de treino seguro ao mesmo
tempo que são permitidas pancadas com contacto
total, em condições controladas.
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ILUMINAÇÃO
Scan the code

FAROLIM PORTÁTIL
TA03150

LANTERNA PARA A CABEÇA
TA06003
Sistema de iluminação para a cabeça, para atividades de busca.

LANTERNA PESSOAL
TA04124
Kit de lanterna tática de LED.

ILUMINAÇÃO PORTÁTIL DE ÁREA A 360º
TA01081
Iluminação localizada, com uma abertura de 12 graus ou
uma iluminação de cena a 360 graus. Ideal para locais
de acidentes ou de crimes, iluminação periférica,
apreciação do local do posto de comando, fotografia
forense e noturna.

BALÃO DE LUZ
TA01079
Luz de metal halóide, com
uma intensidade cinco vezes
superior à luz tradicional das
lâmpadas de halogénio.

POLÍCIA DE
FRONTEIRAS
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Scan the code

VIGILÂNCIA DE FRONTEIRAS

OBSERVAÇÃO
VEÍCULO DE OBSERVAÇÃO
TA02006
O Sistema de Observação é instalado no tejadilho do
veículo para missões específicas. PTZ de longa
distância.

SISTEMA DE OBSERVAÇÃO SEM
FIOS, DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
TA02007
Ideal para operações de observação em territórios
inimigos remotos e áreas rurais onde não é possível
enviar um carro ou um balão.

Scan the code

DRONE TÁTICO
TA08010
O Drone Tático é uma solução de vanguarda, que fornece
imagens aéreas táticas, por um sistema térmico ou em alta
definição (HD), tanto de dia como de noite. Este drone é
leve e consegue suportar condições meteorológicas
severas, em qualquer cenário.

AERÓSTATO DE VIGILÂNCIA
TA02005
Sistema de Observação por Balão, com câmaras de visão
Noturna/Diurna, autoestabilização e transmissão de vídeo
em tempo real

Aquisição de alvos
Vigilância costeira e de fronteiras
Informação
Busca e Salvamento
Controlo antimotim

VIGILÂNCIA DE FRONTEIRAS
TA03196
A Vigilância de Fronteiras foi concebida como um sistema de observação celular para controlo de áreas e de
fronteiras. Este sistema deteta, identifica, localiza e rastreia dispositivos celulares em áreas pré-definidas. A Vigilância
de Fronteiras ajuda a deter contrabandistas e imigrantes ilegais em áreas consideradas difíceis para o policiamento e
o controlo policial.
O sistema de Vigilância de Fronteiras pode ser instalado como uma solução permanente ao longo das fronteiras,
como uma solução portátil instalada em veículos, ou como uma solução portátil para operações especiais.
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UAV (VEÍCULOS AÉREOS NÃO
TRIPULADOS)

ARMAS
Scan the code

Scan the code

CBQ (CARABINA PARA COMBATE
EM ESPAÇOS CONFINADOS)
TA03133

MINI-UAS

Esta arma leve, com cerca de 2,7kg, tem uma coronha
telescópica para uma melhor compatibilidade e
conforto. Com um comprimento máximo de 63,5cm, é
utilizada para combate antiterrorista a curta distância,
em ambientes urbanos.

TIRO DE ESQUINA
TA03124
Dá às forças de segurança uma ferramenta eficaz e
precisa para localizar e atingir um alvo, com um risco
mínimo para a segurança pessoal. Baseada em
armas de 9mm e 40mm existentes.

(MINI SISTEMA AÉREO NÃO TRIPULADO)
TA04193
O Mini UAS já foi testado em combate e fornece
informações visuais de longa distância, em tempo real.
Capaz de operar em condições meteorológicas severas, o
Mini UAS pode comunicar até distâncias de mais de 50km.

METRELHADORA AK-47
UAV TÁTICO

M4

TA03198

TA02042

TA04194
O UAV Tático tem um tempo de voo de até 24 horas e um
campo de controlo de mais de 100km. O UAV Tático pode
ser uma solução para a obtenção de informações, vigilância,
aquisição de alvos e reconhecimento.

A carabina M4 de calibre 5,56 é derivada da espingarda
de assalto M16. Pode ser configurada para fogo
semiautomático ou automático. Tem uma calha
picantinny na parte superior da caixa da culatra para
montar miras óticas ou outros dispositivos.

SISTEMA DE CONVERSÃO DE PISTOLA
EM ESPINGARDA DE ASSALTO
TA02043

MICRO UAS
TA04192

PISTOLA DE 9 MM

Converte a pistola numa espingarda de assalto em poucos
segundos. Proporciona uma melhor empunhadura e
estabilidade e uma plataforma para diversos acessórios.

TA03126

Este avançado UAS tem um alcance até 10km, com um
tempo de funcionamento de 1 hora. O Micro UAS
fornece imagens de video estabilizadas e é totalmente
autónomo, desde o lançamento até à recuperação.
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ÓTICAS

MIRAS
Scan the code

Scan the code

BINÓCULOS COM BÚSSOLA 7X50
TA03116

TA03118

Impressionante capacidade de transmissão da luz
para vigilância, navegação e outras aplicações em
situações com iluminação deficiente.

Robusto, à prova de água, resistente ao choque e
revestido a borracha. Embora seja suficientemente
leve para ser utilizado sem apoio, é também fornecido
com uma montagem para tripé.

.

MIRA TELESCÓPICA PARA CARABINA
COM VISÃO NOTURNA X4 OU X6

TAROS

BINÓCULOS DE LONGO ALCANCE

TA02086
O óculo prismático, com um aumento de 4X é um
sistema ótico resistente e compacto para situações
de “ambientes confinados”. Com mira ótica à prova
de água, de choques e anti-embaciamento, utiliza
uma objetiva revestida com várias camadas para
ajustar a luminosidade, o que lhe confere uma boa
penetração.

TA02027
Proporciona excelentes capacidades de observação,
aquisição de alvos e pontaria durante a noite. Robusta
e leve. Pode ser montada em qualquer arma com uma
calha M1913, e é capaz de suportar o coice das armas
automáticas.

BINÓCULOS DE VISÃO NOTURNA

MIRA IRD TÉRMICA PARA CAÇA

TA03119

TA03121
O mais facilmente reconhecido e fiável sistema de
visão noturna utilizado pelas forças armadas dos
EUA. Uma conceção robusta e ergonómica, testada
em combate. Disponível com tecnologia térmica.

Portátil, instalado na cabeça para libertar as mãos,
ou instalado numa arma. Iluminador de IV integrado,
que melhora a capacidade para ler mapas em áreas
confinadas e sem luz.

.

.

BINÓCULO COMBINADO PARA
VISÃO NOTURNA E TÉRMICA
TA04213
Este binóculo é uma combinação de canais de visão
térmica e de visão noturna de alta sensibilidade e é
uma ferramenta muito eficaz, aliando capacidades
de observação diurna e noturna em qualquer clima
ou terreno.

MIRA DIURNA
TA02103
Esta mira fornece capacidades de visão em todas
as condições de iluminação. Comprovada em
combate, fácil der utilizar, precisa e fiável.

IRD2222
A mira para caça com IV é uma mira térmica, topo de
gama, para todas e quaisquer necessidades. Este
sistema inovador de pontaria para armas de alta
precisão e para todos os terrenos combina a mais
sofisticada tecnologia para apresentar uma imagem
térmica nítida e distinta.

ÓCULO TÉRMICO IRD DE
PATRULHAMENTO

TA03167
Concebido para ser utilizado com (ou sem)
dispositivos de visão noturna para detetar alvos
inimigos à noite. O TLG tem um laser de pontaria de
feixe duplo de IV e vermelho, montado na arma,
ativado por dois interruptores para ligar/desligar
integrados ou por um interruptor de pressão remoto.
O TLG satisfaz as especificações das normas
militares e ambientais.

MIRA RED-DOT
TA03168
A mira Red-Dot é uma mira MILSPEC, à prova de
água e resistente aos impactos, que se monta
perfeitamente numa calha picantinny e é eficaz e
muito prática para as necessidades de todos os
atiradores.

IRD2220
O IR Patrol é uma mira térmica topo de gama, para todas
as necessidades militares. Este sistema de mira para
armas, utilizável em todos os terrenos, combina as mais
sofisticadas tecnologias, para proporcionar uma imagem
clara.
.

.
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INFORMAÇÃO

VIGILÂNCIA
Scan the code

VIGILÂNCIA ÁUDIO POR LASER

SISTEMA DE INTERCEÇÃO

TA02019

TA02012

O sistema de vigilância áudio por laser funciona
dirigindo um feixe de raios infravermelhos para a
janela da sala alvo. O sistema permite que o
operador faça uma operação de vigilância por laser,
não detetável, a partir do exterior de um edifício até
uma distância de 500 metros.

Uma rápida e fiável interceção, interrogação e bloqueio
do tráfego GSM. Bloqueio das comunicações GSM
encriptadas de entrada e saída em tempo real, sem
necessidade da cooperação dos operadores das redes.
- Interceção de várias chamadas bidirecionais
simultâneas.
- Interceção simultânea de vários operadores.
- Recolha das identidades dos telefones, incluindo os
respetivos números
- Operação invisível e indetetável

.

Scan the code

ÓCULOS DE SOL COM CÂMARA,
PARA ESPIÃO

CÂMARA PARA CAPACETE
TA01030
Concebida exclusivamente para gravar diretamente e
arquivar cenários de treino e/ou operações reais, a câmara
para montagem no capacete é leve e muito resistente

ADAPTADOR PARA CÂMARA
DE VISÃO NOTURNA
TA03131
Sistema avançado de visão noturna concebido para
observações, fotografia e gravações de vídeo
noturnas. Um desempenho e claridade de imagem
superiores.

TA03130
Gravador com câmara de vídeo oculta com leitor de
MP3 e ranhura para cartão TF. CCTV com Mini DVD,
óculos para espião com MPS.

VIDEOSCÓPIO
TA01029
Uma ferramenta de inspeção de precisão, com fibra
ótica, que usa uma sonda bidirecional articulada para
inspecionar o interior de objetos. A ponta não
condutora faz com que seja ideal para a inspeção de
líquidos voláteis.
.

TELEMÓVEL FURTIVO

TA02014
Um sistema ativo e comprovado como sendo
totalmente indetetável pelo operador ou pelo alvo.
Não é necessário instalar um SIM adicional no
sistema. Os assinantes pagam as chamadas que
são faturadas pelo sistema de faturação M.O.

46

TA03129
Permite fazer gravações de vídeo/áudio em operações
dissimuladas. Fácil de utilizar, mantém as funções
normais de um telemóvel.
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CÂMARA PARA O PEITO
TA03132
Fotografias digitais HD, gravação de vídeo e áudio,
visão noturna com infravermelhos, para gravação e
reprodução noturna premindo apenas um botão.
Suporta gravação de vídeo, áudio e fotografia dIgital
em simultâneo.

SENSOR DE PRESENÇA HUMANA
ATRAVÉS DE PAREDES
TA02020
Deteta a presença de seres humanos por detrás de
paredes e obstáculos sólidos.
Características:
- Operação apenas com uma mão.
- Bateria com carga para 10h
- Deteção da presença de seres humanos num raio de
70º
- 5-10 m atrás de uma
parede interior,
25m sem obstáculos.
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Scan the code

BUSCA E SALVAMENTO
Encontrar pessoas desaparecidas em florestas,
sob escombros ou ruinas, etc., seguindo o rasto
olfativo no ar.
Treinados para ignorarem interferências nas suas
áreas de trabalho, como comida espalhada,
outros salvadores ou equipamento de busca.
Os cães trabalham igualmente bem no escuro,
utilizando ao máximo as suas capacidades
olfativas e auditivas.
numa busca, 1 cão é equivalente a
aproximadamente 20 salvadores.
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GUARDA
Treinados para proteção contra pessoas ou animais
Indesejados / inesperados. Treinados para ladrar e
alertar os proprietários para a presença de intrusos.
O ladrar também funciona como um dissuasor contra
potenciais intrusos.
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SISTEMAS DE DEFESA
PERIMÉTRICA
SISTEMA D E S E N S O R E S P A R A
PROTEÇÃO SUBTERRÂNEA
TA05058
Sistema com sensores sísmicos geopónicos para
proteção subterrânea. A resposta para cenários
complexos de intrusão por via subterrânea, incluindo
escavação, túneis, a pé, rastejar e outros.

SISTEMA DE POSTES DE INFRAVERMELHOS E MICRO-ONDAS
TA05062
Sistema de infravermelhos e micro-ondas combinado
para proteção virtual. Ideal para residências privadas
como
2.ª
linha
de
deteção.
Fabricados
especialmente para se assemelharem a postes de
iluminação.
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BARREIRAS
Scan the code

SISTEMA DE SENSORES DE VIBRAÇÃO
TA05059
Solução de vedação inteligente, baseada em
sensores de vibração. A resposta para cenários de
intrusão complexos, incluindo escalada, corte,
sabotagem e outros. Fácil e rápido de instalar em
todos os tipos de vedação, paredes e barreiras de
arame farpado em concertina.

Scan the code

SISTEMA DE INSPEÇÃO SOB
VEÍCULOS
TA03155
Disponibiliza uma solução de segurança para
inspecionar a parte inferior do veículo, o chassis.
Inspecionar veículos que entram em áreas de
segurança sensíveis: escritórios governamentais,
embaixadas, locais de armazenamento de
combustíveis e gases, postos de controlo e
complexos prisionais.

CABEÇOS DE PROTEÇÃO PNEUMÁTICOS
TA03153
Operados pneumaticamente, são concebidos para impedir o
acesso a todos os tipos de veículos.

INTERCEÇÃO PERIMÉTRICA
TA05064
Sistema de Observação de Celulares, que
consegue detetar, identificar, localizar e rastrear
dispositivos celulares ao longo de uma linha de
perímetro. Ideal para locais remotos e sem
presença permanente, ligado a um centro de
comando e controlo local ou remoto. Pode ser
operado como um controlador, uma linha com um
sensor ou vários sensores para linhas de perímetro
longas.
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BARREIRA ENTERRADA COM
ACIONAMENTO HIDRÁULICO
TA03154
A barreira bloqueia toda a largura da estrada e impede
o acesso a veículos de todos os tipos.

CANCELA PNEUMÁTICA
TA03191
Cancela pneumática robusta. Adequada para um número
ilimitado de operações diárias.
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INTERFERÊNCIA E BLOQUEIO

INSPEÇÃO
Scan the code

Scan the code

BLOQUEADOR DE COMUNICAÇÕES
PARA PRISÕES

INSPEÇÃO DE CARGA COM RAIO-X
TA03160

TA08031

Sistema de inspeção por raio-X, concebido para
inspecionar carga, como encomendas de grandes
dimensões, camiões, caixotes e paletes para
detetar armas, narcóticos e explosivos ocultos e
verificar a conformidade com os manifestos da
alfândega. para portos de entrada, armazéns,
aeroportos,
instalações
governamentais,
alfândegas e navios.

ESPELHO DE 360º
TA03192
Instalado numa posição
elevada no teto ou
numa parede interior.

Um sistema bloqueador de comunicações rádio,
muito eficaz e especializado, concebido para
instalação permanente no interior. Adequado para
locais de pequenas e grandes dimensões, como
prisões, palácios, bases militares, bancos e locais
públicos.

LOCALIZADOR DE TELEMÓVEIS
TA03195
Concebido para detetar telemóveis em ambientes
táticos. Adequado para uma operação portátil tanto
no interior como no exterior de edifícios e veículos,
este dispositivo é utilizado para intercetar o tráfego
de telemóveis e as deslocações dos utilizadores de
telemóveis.

CÂMARA DE DOMO
TA03193
Câmara de elevado desempenho,
integrada, acionamento motorizado,
controlo e caixas com tecnologias
desenvolvidas para proporcionar uma
elevada precisão.

com objetiva
sistemas de
recentemente
segurança de

DISPOSITIVO DE RAIOS-X
PORTÁTIL
TA03158

INSPEÇÃO DE BAGAGENS COM RAIOS-X

Um scanner de raio-X, compacto, leve, ergonómico,
ideal para inspecionar bagagens, sacos de correio,
tambores, caixas e encomendas.

TA01018
Concebido para inspecionar carga e bagagens, para
detetar armas ocultas, explosivos, contrabando ou
manifestas fraudes em aeroportos, portos
marítimos, alfândegas, postos de controlo, etc.

BLOQUEIO INTELIGENTE DE
COMUNICAÇÕES POR
TELEMÓVEL, PARA PRISÕES
TA01004
Este sistema de bloqueio é utilizado em
instalações prisionais para impedir a utilização
ilegal de telemóveis contrabandeados no
interior dos perímetros prisionais. Protege os
cidadãos no exterior conta o assédio pelos
reclusos.
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POLÍCIA MONTADA

EQUIPAMENTO PESSOAL
Scan the code
Scan the code

UNIFORME
TA03135

TA03136
Veículo/atrelado para transporte de cavalos. Pode
ser "fabricado à medida" das necessidades do
cliente.

TA03139

TA03152

Uma grande variedade de uniformes de polícia,
tradicionais, com 5 vincos. Disponíveis numa grande
variedade de materiais, cores e padrões, para satisfazer
as especificações do cliente.

Concebido para transportar diferentes tipos de
acessórios. Tamanho único.

ARREIOS PARA CAVALO DA POLÍCIA
TA03142
TA03137

COLETE TÁTICO MULTIUSOS

BOTAS
TA03140

TA03138

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
TA03151

CAPACETE
TA03141
Capacete de proteção.
Protege a cabeça e a
face. Tamanho único.
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DOCUCHECK
Scan the code

análise rápida de imagens.

DOCUCHECK
TA03181
O Docucheck utiliza um software avançado
para analisar os documentos de viagem e
moeda, a fim de detetar falsificações e
alterações. Esta ferramenta de utilização
intuitiva permite que o operador analise
diversos documentos e notas, por referência
a uma base de dados com 180 documentos
para comparação. As funções do Docucheck
incluem a edição básica de fotografias, a
inversão de imagens e a produção de
imagens negativas para processamento e
análise rápida de imagens.
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O Docucheck é construído com base em 13
fontes luminosas diferentes, instaladas
através de 32 lâmpadas são uma combinação
de LED, luzes de halogénio e fluorescentes,
que reduzem a manutenção e têm um tempo
de utilização mais longo. A câmara tem um
zoom ótico de 32X, com uma resolução de
alta definição (HD) e 12 opções de filtros.
Apesar de ter uma construção complicada,
o Docucheck é económico e tem grandes
capacidades de verificação da autenticação
de documentos e notas.
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INVESTIGAÇÃO FORENSE

VER ONLINE
Scan the code

KIT PARA IMPRESSÕES
DIGITAIS

KIT DE DETEÇÃO DE SANGUE
TA03144

TA03143

KIT DE ILUMUNAÇÃO

KIT DE RECOLHA DE PROVAS
TA03146

TA03145

KIT FORENSE ESPECIAL
TA03147

NOVO SITE NA INTERNET

KIT PARA DETEÇÃO DE
DROGAS/EXPLOSIVOS
TA03148
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ONE STOP SHOP
TA03000-TA003999

Edition

LAW ENFORCEMENT

World Leader in Supplying Law
Enforcement Equipment and Training

World Leader in Supplying
Tailor Made Vehicle

TAR
IDEAL CONCEPTS LTD.

Tel: +972-3-6914564
Fax: +972-3-6914567
Email: tar@tarideal.com

www.tarideal.com

LEIA A CÓDIGO QR COM
O SEU TELEMÓVEL,
PARA VISITAR O NOSSO
SITE NA INTERNET.

World Leader in Supplying C.B.R.N.
Equipment and Training

