
Intelligent Tactical Console - TTI 2900

The TTI 2900 is a tactical 

control system, based on a low 

cost ruggedized PC-BASED 

architecture, designed to be used 

by surface vessels and aircrafts. It 

allows more efficient use of ship 

sensors and systems in computer 

assisted jobs such as Tactical 

Scenario Compilation, Threat 

Evaluation and Tactical Response.  

TTI can operate in stand alone 

mode, where all incoming data 

and commands are processed in 

its own CPU or integrated in a 

distributed system, where each 

console is connected to other 

TTI’s or other systems through a 

local network.

O TTI 2900 é um sistema de 
controle tático, baseado em 
arquitetura PC robustecida e de 
baixo custo, projetado para ser 
empregado em plataformas de 
superfície e aéreas. Tem como 
finalidade o uso mais eficiente 

dos sistemas embarcados em 
tarefas como compilação do 
cenário tático, avaliação de 
ameaças e resposta tática. 
O TTI pode operar tanto em 
modo “stand alone”, quando 
todas as  entradas de dados 

e comandos são processados 
por uma única CPU, quanto 
integrado em um sistema 
distribuído, com vários consoles 
TTI 2900 conectados entre si 
ou com outros sistemas, através 
de uma rede local.    

Terminal Tático Inteligente - TTI 2900 

ISO 9001:2008



A qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Emgepron 

é garantida pela Marinha do Brasil.

The quality of Emgepron’s products and services
is ensured by Brazilian Navy.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Processamento e apresentação de

múltiplos sensores.

Link automático de dados com outras

plataformas e bases de terra.

Exibição do cenário tático de ambientes aéreo,

de superfície e submarino.

Solução de problemas táticos e navegação.

Compatibilidade com ARPA.

Apresentação de movimento

verdadeiro/relativo.

Acompanhamento de alvos

manuais/automáticos.

Interface com GPS, Giro, Odômetro,

Anemômetro e Sistemas de Guerra Eletrônica.

Arquitetura aberta com projeto baseado em

orientação a objetos.

Multisensor processing and presentation.

Automated data link with other ships and

land based installations.

Display of the tactical scenario in air, surface

and underwater environments.

Solution to tactical and navigational problems.

ARPA compatibility.

True and relative motion presentation.

Manual and automatic tracking.

Interface with GPS, Gyro, Anemometer,

Odometer and ESM systems.

Open architecture with an object-oriented design.

Sua IHM foi projetada para reduzir a carga de

operação através do uso de técnicas simples

de gerenciamento de dados, tais como

estrutura de diálogo interativo e entrada por

múltiplos dispositivos (como teclado dedicado,

trackball, etc.).

Its MMI was designed to reduce the

operator burden through the use of simple

data management techniques, such as an

interactive dialog structure and multiple

input devices (i.e. dedicated keyboards,

trackball, etc.).

MAIN CHARACTERISTICS

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA

MAN-MACHINE INTERFACE

Acompanhamento automático de dados.

Link de dados com capacidade de até

1200 bps, empregando equipamentos

VHF/UHF/HF convencionais.

Módulo de Carta Náutica Eletrônica.

Integração total com sistema GPS/DGPS.

Interface padrão Ethernet.

Monitor LCD com resolução de 1280 x 1024.

CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS

OPTIONAL FEATURES

Automatic data tracking. 

Radio Data Link capability up to 1200 bps

using conventional VHF/UHF/HF equipments.

Electronic Chart Navigation module.

Totally integrated with GPS/DGPS systems.

Ethernet interface.

Display LCD with resolution of 1280 x 1024.
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