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Termowizor Thunder 3 w 1
Hikmicro Thunder TH35 to jeden produkt, który łączy funkcjonalność nasadki 

termowizyjnej, samodzielnego celownika oraz monokularu do nocnej obserwacji. 

Adam Depka Prądzinski

W ciszy lipcowego zmierzchu ze złocących się kłosów żyta wy-
łaniają się sylwetki dwóch byków. Na dystansie 150 m łby z po-
rożem w scypule jeszcze niepewnie majaczą w szkłach lornetki, 
ale ukazują się w pełnej krasie na ekranie termowizora Thun-
der TH35. Gdy jelenie podchodzą bliżej, na jakieś 70 m, widać 
już detale rosnącego wieńca. Chwilę później, zanim jeszcze 
księżyc wzniósł się nad horyzont, na niewielkim poletku poja-
wiają się sylwety chmary. Zadziwiająco bezszelestnej chmary. 
Sześć łań, czworo cieląt i dwa szpicaki. Żerują przez parę minut, 
po czym zaniepokojona licówka wyprowadza całe towarzystwo 
do lasu. Gdyby nie urządzenie termowizyjne, wiedziałbym co 
najwyżej, że były to jelenie. O ile w ogóle bym je dostrzegł. Jak-
kolwiek się ocenia akcesoria optoelektroniczne, które niepro-
szone, ale na stałe wdarły się do łowieckiego świata, ich walory 
przy odkrywaniu nocnego życia kniei nie podlegają dyskusji. 
W myśliwskiej praktyce bardziej ceni się jednak ułatwienie 
przez nie osiągnięcia sukcesu na polowaniu. 

Nasadka lub celownik
Hikmicro Thunder TH35 to pierwszy celownik termowizyj-
ny w ofercie chińskiego producenta, do tej pory znanego na 
naszym rynku z popularnych urządzeń do obserwacji. Ten 
produkt łączy aż trzy zastosowania. Może być zarówno na-

sadką, jak i samodzielnym celownikiem lub autonomicznym 
urządzeniem obserwacyjnym. Niestety nie dostaniemy tego 
wszystkiego w jednym zestawie, ale to kwestia czasu. Do nie-
dawna stawaliśmy przed wyborem egzemplarza z szybkim 
montażem na szynę Weaver/Picatinny (TH35) lub adapte-
rem na obiektyw lunety (TH35C). Korpus urządzenia w obu 
przypadkach pozostawał ten sam. Od końca sierpnia na rynku 
powinien być już dostępny sam adapter (do wyboru trzy śred-
nice; koszt jednego – 599 zł). 

Tab. Parametry termowizora Hikmicro Thunder TH35 

Sensor VOx, 384 × 288 px, 17 μm
Wyświetlacz OLED 0,39", 1024 × 768 px
Odświeżanie 50 Hz
Czułość termiczna <35 mK 
Ogniskowa 35 mm, f 1,0
Liniowe pole widzenia 17,5 m/100 m
Powiększenie optyczne 2,14x (w nasadce 1x)
Powiększenie cyfrowe 2x, 4x, 8x
Czas pracy baterii do 4,5 godz.
Wymiary 187,2 × 62,5 × 59,2 mm
Masa 430 g

Fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

is
iu

ki
ew

ic
z



W obu wariantach urządzenie jest wyposażone w odkręca-
ną gumową muszlę oczną z soczewką powiększającą, dzięki 
której termowizor nieosadzony na broni z powodzeniem po-
służy do nocnej obserwacji łowiska. Co prawda kształt obu-
dowy nie poprawia ergonomii chwytu, ale to nie przesądza 
o funkcjonalności. Szkoda natomiast, że nie przewidziano żad-
nego otworu na pasek na szyję. Ponadto szybko się okazuje,
że do pełni szczęścia w trakcie polowania na dziki nocą mimo 
wszystko przydałoby się dodatkowe urządzenie obserwacyj-
ne. Lustrowanie terenu za pomocą zamocowanego celownika 
jest zwyczajnie niewygodne, a manewrowanie załadowaną
bronią – niebezpieczne. Podczas polowania wielofunkcyj-
ność urządzenia Thunder okazuje się jednak nie jakimś tam
pustym sloganem. Wciąż możliwe jest założenie celownika
na szynę dopiero po wcześniejszym dostrzeżeniu dzików.
Przy fabrycznym montażu odbywa się to wprawdzie całkiem
sprawnie, ale może powodować niepożądany hałas. Z nasad-
ką pójdzie łatwiej, lecz wymaga to odkręcenia muszli ocznej.
W terenie przy wyborze tej opcji jesteśmy więc raczej skazani 
na współpracę z tradycyjną lunetą. 

Pięć siatek w pięciu konfiguracjach
Thunder w zgodnej opinii użytkowników zachwyca bardzo 
dobrą jakością obrazu, choć jego parametry są podstawowe 
dla przyzwoitej klasy sprzętu termowizyjnego. Istotną rolę 
odgrywa tutaj serce urządzenia, czyli jego oprogramowanie, 
które wygładza niektóre niedoskonałości. W nasadce zwra-
cają ponadto uwagę lepsza niż w porównywalnym sprzęcie 
orientacja w perspektywie i odległości od celu oraz duża ła-
twość i precyzja ostrzenia obrazu. 

Dla bardziej obeznanych z technologią termowizyjną po-
dajmy kilka liczb. Mamy tutaj standardowy sensor o rozdziel-
czości 384 × 288 px z pikselem o wielkości 17 μm (w now-
szych urządzeniach z wyższej półki pojawia się już 12 μm) 
oraz również typowy wyświetlacz OLED 1024 × 768 px. 
Czułość termiczna stoi za to na wysokim poziomie – poniżej 
35 mK (przysłona obiektywu 1,0). Pole widzenia przy ogni-
skowej obiektywu 35 mm to 17,5 m/100 m. Obiekt wielkości 
człowieka dojrzymy z 1 km, a obraz plam cieplnych możemy 
oglądać w czterech najpopularniejszych trybach (biały, czarny, 
czerwony oraz tęcza, czyli fusion). 

Thunder TH35C – nasadka  
na obiektyw lunety celowniczej
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