
A HORUS é uma Mira de visada rápida do tipo holográfica/Red Dot para tiro instintivo compatível com diferentes 
calibres e plataformas e adaptável ao trilho de fixação tipo Picatinny®MIL-STD-1913. 

HORUS is a quick view sight of the holographic type/Red Dot for instinctive shooting compatible with different 
calibers and platforms and adaptable to the type fixing rail Picatinny®MIL-STD-1913. 

A HORUS possui um sistema de iluminação do retículo baseado em tecnologia LED, que além de fornecer segurança 
ocular aos usuários, opera com uma única bateria comercial do tipo AA por um longo tempo.

A HORUS permite um disparo com dois olhos abertos assegurando uma melhor consciência operacional, 
maior rapidez e melhor precisão, sem efeito de paralaxe.

HORUS has a reticle lighting system based on LED technology, which in addition to providing eye safety to users, 
operates with a single AA-type commercial battery for a long time.

HORUS allows for a two-eye open shot ensuring better operational awareness, faster speed and better accuracy 
and without parallax effect.
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Características | Characteristics

Magnificação | Magnification x 1

Dimensões da Lente | Lens Dimensions 33 x 20 mm

Campo de Visão | Field of vision Ilimitado | Unlimited 

Alívio Ocular| Eye Relief Ilimitado | Unlimited 

Iluminação do Retículo|Reticle Lighting 40 níveis (10 níveis para visão noturna)
40 levels (10 levels for night vision)

Fonte de Energia | Power Supply 1 bateria AA ( Alcalina, Lítio ou Recarregável)
1 AA battery (Alkaline, Lithium or Rechargeable)

Operação Contínua | Continuous Operation >3.000 horas em temperatura ambiente
>3.000 hours at room temperature

Sistema de Economia de Energia | Energy Saving System Liga/Desliga automaticamente (sensor de movimento)
Automatically turns on / off (motion sensor)

Peso | Weight 300 g

Montagem de Arma | Weapon Assembly Picantinny (MIL-STD-1913)

Ambientais | Environmental MIL-STD-810 L

• Mira na cor preta não reflexiva, com amplo campo de 
visão retangular e de lente transparente anti-reflexiva;

• Retículo: anel de 0 a 68 MOA com estágios verticais e 
horizontais e um ponto de mira de 2MOA;

• Mecanismo de economia de energia automático para 
ligar e desligar o retículo por um sensor de movimento;

• Retículo com tecnologia LED, oferecendo maior 
confiabilidade e segurança ao operador;

• Totalmente compatível com equipamentos de visão 
noturna e magnificadores diversos;

• 40 níveis de iluminação do retículo, utilizável em qualquer 
ambiente operacional incluindo de uso noturno;

• Ajuste por clique de aproximadamente 0,5 MOA a 91m;

• Faixa de ajuste: +/- 60 MOA

• Indicação de bateria baixa no campo de visada (FOV);

• Resistente a água até 10m de profundidade;

• MIL-STD-810 (Padrão Militar).

• Non reflexive black sight, wide rectangular field of view 
and anti-reflexive clear lens;

• Reticle: circle of 0 to 68MOA with vertical and horizontal 
quadrant ticks and 2MOA aiming dot;

• Automatic energy-saving mechanism to turn the reticle 
on and off by a motion sensor;

• Reticle with LED technology, offering greater reliability 
and safety to the operator;

• Fully compatible with night vision equipment and various 
magnifiers;

• 40 levels of reticle illumination, usable in any operating 
environment including nighttime use;

• Adjust per click of aprox. 0.5 MOA at 91 m;

• Faixa de ajuste: +- 60MOA

• Low battery indication in the field of view (FOV);

• Water proof at 10m depth;

• MIL-STD-810 (Military Standard).
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