São Paulo, 28 de dezembro de 2020
N/REF.: EXCL 185/20
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Prezados Senhores,

1. Adaptador de Pilha AA APA 1410 – Adaptador para pilha alcalina convencional. Compatível com
TPP-1410 e BIT-1410;
2. Bateria Inteligente Tática BIT-2590 – Central de alimentação e carregamento portátil de todo o
sistema de equipamentos da tropa especializada, com configuração personalizada, carregador integrado e
sistema indicador de carga;
3. Carregador Pessoal de Bateria de Lítio-íon Modular IMBEL Modelo CB-1400 com adaptador
para Rede Elétrica ARE-1400 – Carregador de bateria para uso pessoal individual de 01 (um) módulo de
carregamento, proteção IP67, compatível com bateria CB-2352, alimentação de 5 a 28 V, indicadores de
alimentação e carga;
4. CONVERSOR DC/DC VEICULAR CDV-1222 – O CDV-1222 é um conversor DC/DC desenvolvido
para Sistemas de Comunicações Militares e Aeronáuticas, focado na eficiência e baixo ruído converte a
tensão de entrada na faixa de +10VDC a +16 VDC em uma tensão regulada, filtrada e protegida de +28VDC
para consumo de até 30A. Pode ser usado em viaturas equipadas com baterias de +12VDC para alimentar
equipamentos que trabalham com tensões de +28VDC. Ideal para sistemas de comunicações sensíveis a
alimentação ruidosa; e
5. Visor Remoto Tático de Planejamento VRT-1420, componente do Sistema COBRA e compatível
com os produtos da família Transceptor Pessoal Portátil TPP-1400. Tela de 5.0 polegadas, com
conectividade LTE, Bluetooth 5.0, Wifi IEEE 810.11 a/b/g/n/ac/k/r , nas bandas 2.4 GHz e 5GHz dois slots
para cartão SIM, botão Push-To-Talk (PTT) configurável, robustez militar MIL STD 810G, penetração a água
e poeira IP67, GPS e NFC, com portas USB Tipo C e áudio 3.5 mm, baterias nas versões 2500 e 5000 mAh,.
Armazenamento de 64GB e memória RAM de 4GB. Câmera frontal de 8 MP e traseira de 13 MP, qualidade
de vídeo 4K UHD a 30 fps e de 1080p a 60 fps.
A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da
empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de
Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.
Atenciosamente,

Armando Lemos
Diretor Técnico
VÁLIDA ATÉ 23/12/2021
Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos e fornecimento de serviços em
todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser
consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).
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Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos
registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa
IMBEL® – INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL, por intermédio de sua unidade de produção
Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (IMBEL/FMCE), CNPJ: 00.444.232/0006-43, situada
na Rua Monsenhor Manoel Gomes, n° 520 – Caju – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.931-670, consta, até a
presente data, como única empresa, no país, fabricante dos produtos e fornecedora dos serviços:
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