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31 de agosto de 2010, por Wiltgen
Dia 24 de agosto marcou o início dos trabalhos no Esquadrão HA-1 para instalação do FLIR na
primeira aeronave Super Lynx e o Poder Naval, em mais uma matéria exclusiva com a Força
Aeronaval, esteve presente nessa importante data.
A aeronave AH-11A Super Lynx N-4011 (Lince 11) já estava com o nariz seccionado para a
instalação do imageador térmico Star Safire III, produzido pela Flir Systems. O equipamento
ficará na mesma posição que o do modelo Lynx Mk88A, utilizado pela Marinha Alemã. Porém,
a versão adquirida pela Marinha do Brasil é a mais moderna atualmente no mercado.
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O equipamento já foi apelidado carinhosamente pelo pessoal do Esquadrão como “Cabeça de
ET”. A aquisição do sistema animou bastante o pessoal do HA-1 e exigiu uma série de
mudanças na infraestrutura do esquadrão, para o armazenamento e manutenção.
O Star Safire III é um sensor passivo que amplia o alcance de reconhecimento e identificação
de alvos noturnos, provendo imagens com o máximo de detalhe, fora do alcance de armas
defensivas.
Além de combinar um imageador por infravermelho de múltiplas bandas e câmera com
intensificação de luz, o equipamento também pode levar um laser para telemetria e designação
de alvos.
Além dos técnicos da MB, encontram-se também no Esquadrão três técnicos da
Agusta-Westland, que vão realizar a compatibilização dos sistemas do FLIR com as da
aeronave. Para apresentar a imagem gerada pelo sistema, será utilizada a própria tela do radar
Seaspray 2000.
O FLIR será operado com o auxílio de um joystick pelo 2P. Caso seja colocado um
mini-monitor a bordo, a operação poderá ser feita por um operador posicionado na cabine de
passageiros do helicóptero.
As 12 unidades adquiridas pela Marinha já estão no Esquadrão HA-1 e, tão logo o Lince 11
esteja pronto e seja aprovado nos testes de voo, os trabalhos serão estendidos às demais
unidades.

Fonte: Poder Naval
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