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 انعناصم

 (Nero) ورينل ةرقنأ عنصم
 ةيعافدلا تاعانصلل

 ورينل ةيدوعسلا ةكلمملا بتكم
(Nero) ةيعافدلا تاعانصلل 

 ورينل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عنصم
(Nero) ةيعافدلا تاعانصلل 

 (Nero) ورينل ناتسيراغلب عنصم
. ةيعافدلا تاعانصلل

 يعرفلا ماظنلا يجتنم ربكأ دحأ يه ، ةيعافدلا تاعانصلل ةمهاسملا  (Nero) ورين ةكرش
 ةرقنأ زكرملا يفو ناتسيراغلب ، ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف عافدلا ةعانصل

 ؛ ولوضانأل ةمظنملا ةيعانصلا ةقطنملا يف  2م 12.000 ةحاسم ىلع عقت انتكرش .ايكرت
 عم ةئملاب ةئم يلحملا ميمصتلاب موقت اذه انموي ىلا 2009 ماع يف اهسيسأت نم ًارابتعإ

 100 دجوي .ةمظنألا لولح مدقتو جاتنإلا ،ةيتحتلا اهتينبو هعوضوم يف صتخملا اهقيرف
 ةفلتخم ةلود 29 ىلا ريدصتلاب موقت ًاضيأ. صخش 210 نم نوكملا لمعلا مقاط يف سدنهم

 دحأ اهتينب يف يوحت ، ءاضفلا ناريط لاجم يف انتعومجم تاكرش .ملاعلا ىوتسم ىلع
 موقت يذلا تقولا سفن يف ةيعافدلا تاعانصلل ةهجوملا ايكرت يف رابتخإلا زكارم ربكأ

.عافدلا تاعانص تايلاعفب هب
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GLOBALDE
NERO
ENDÜSTRİ

22

• Ankara Fabrika

• İstanbul Ofisi

• Bulgaristan Fabrika

• Amerika Fabrika

• Suudi Arabistan Ofisi

• Almanya

• İsrail

• Ukrayna

• Brezilya

• ABD

• Azerbaycan

• Bahreyn

• Çin

• Endonezya

• Kuveyt

• Malezya

ÜLKEYE ARES YANGIN SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ İHRACATI

• Umman

• Pakistan

• Katar

• Singapur

• Suudi Arabistan

• Türkmenistan

• Birleşik Arap Emirlikleri

• Kanada

• Hindistan

• Tayland

• Kazakistan

29
 (ARES) قيرحلا ءافطإ ةمظنأ ريدصت

ةلود 29 ىلا
ايناملأ •
ليئارسإ •
ايناركوأ •
ليزاربلا •
 ةدحتملا تايالولا •

ةيكيرمألا
ناجيبرذآ •
نيرحبلا •
نيصلا •
ايسينودنإ •
تيوكلا •
ايزيلام •
نامع ةنطلس •
ناتسكاب •
رطق •
ةروفاغنس •
سنرف •
اينابسإ •
ارتلجنإ •
وريب •

ةيدوعسلا ةكلمملا •
ناتسنمكرت •
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا •
ادنك •
دنهلا •
دناليات •
ناتسخازاك •
ايفتال •
اينوتسإ •
ايناوتيل •

 لالخ نم نييملاعلا اهيسفانم عم حاجنب سفانتت  ، عاطقلل ملاعلا داور عم ةدئار عيراشم ذفنت
 ، جاتنإلا ، ميمصتلا بيلاسأ عم ةدوجلا ةيلاع ةسدنهلاو رابتخإلل ةيتحتلا ةينبلا نيب عمجلا

.AS9100 و ISO9001 ريياعم تابلطتمل اًقفو نيسحتلاو مكحتلا ، ةعباتملا
 ةيكرت ةريل رايلم 1.6 غلبمب عورشم عنصمل طيطختلا ةلحرم تأدب ، ةيعانصلا  (Nero) ورين
 ةديرجلا يف اهنع نلعملا ةيروهمجلا ةسائر رارقب عورشملا ىلع مئاقلا رامثتسالا زفاوح معد عم

 يف تالصوملا هابشأ جاتنإل عنصم لوأ  سيسأت لجأ نم 2020 ناسين 20 خيراتب ةيمسرلا
 ةحاسم ىلع هسيسأت متيس يذلا ايكرت يف تالصوملا هابشأ جاتنإل عنصم لوأ  سيسأت . ايكرت

 تالصوملا هابشأ تاكرش عم سفانتلا نم اهنكمي ىوتسم ىلإ اندلبب يقتريس ،  2م 300.000
 ايكرت يف ىلوألا رامثتسالا ةلحرم لكشتس ؛ ةيعانصلا  (Nero) ورين .يملاعلا ىوتسملا ىلع

.ًايلاع ًاليهأت نيلهؤم نيفظوم عم لاجملا اذهل
 اهتيؤرب اًدج ريصق تقو يف اهعاطق يف ةدئارلا ةكرشلا تحبصأ يتلا ةيعانصلا  (Nero) ورين

.اهيفظوم عم ةميق قلخ يف ةرمتسم ، اهيفظومل اهيلوت يتلا ةيمهألاو ةفلتخملا
، ةلهؤملاو ةممصملا ةمظنألا لظ يف

ARES – قالفنإلا عمق ةمظنأ ، 
MARS – يئايميكلا يويحلا يعاعشإلا يوونلا راعشتسإ (KBRN) حيشرتلا ةمظنأ و ،

ARMA – ةقاطلا ةمظنأ ،
UMAY – بابضلا عفدم ةمظنأ و رزيللا راذنإ /راعشتسإ



 ءاهمإ اهنكمي ةحلسألا هذه .ةيربلا تايلمعلا لالخ تاديدهتلا رطخأ نم يه RPG و ATGM تاقلط
  (Nero) ورين فرط نم اهريوطت مت يتلا (ARES) تاجتنم ةعومجم .يناوث لالخ ةعردم ةبكرم
 ، ةهجوم ريغ تابابدلل ةداضم تامجه اهب ببستت يتلا تاراجفنإلا عمق اهنكمي ؛ ةيعانصلا
 يب رآ)   يج يب رآ ، دوقولا قئارح  ، ةريطخلاو لاعتشإلل ةلباقلا داوملا ، ماغلألا تاراجفنا
 ىرخأ ةليقث رئاخذ يأ وأ (ATM) تابابدلل ةداضم خيراوص وأ ( هباشامو 7 يج يب رآ ، 6 يج

 كلتمت ؛ ءارمحلا تحت ةعشألا - ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ةيرصبلا تافشاكلا .عوردلل ةقراخ
 طيشنتلا ةيصاخب مكحتلا تادحو عتمتت ، ةيناث يللم 3 نم لقأ يف يف راعشتسإلا ةيلباق
 نم لقأ يف ةطشن اهنوكب ةيافطلا بيبانأ زيمتت ، راعشتسإلا دعب ةيناث يللم 6 نوضغ يف

 قالفنإلا عمق ةمظنأ لضفب ةيناث يلليم 250 نم لقأ يف قالفنإلا عمق متي  .ةيناث يللم 7
(ARES) . رايعم يف ةددحملا طورشلا عيمج ماظنلا اذه يطغي Stanag 4317 فلحب صاخلا 

.4 ىوتسملا نم وتانلا ريياعمل اًقفو ليمعلا عم رايعملا تارابتخا عيمج ءارجإ متي ، وتانلا
 ةبكرملا تناك ول ىتح ةلوهسب فوتولوملا تاجاجز اهب ببستت يتلا قئارحلا دامخإ نكمي
 ةايح يمحي ماع لكشب ماظنلا .(ARES) لكيهلاو قيرحلا ءافطإ ةمظنأ لضفب ديدهتلا تحت
 ينوبركورديهلا دوقولا اهببسي نأ نكمي يتلا تابيرختلا دض ةميقلا تادوجوملاو رشبلا

.عوردلل ةقراخلا رئاخذلا وأ ةبكرملا لخاد

 عمق ةمظنأ  
 قالفنإلا

 3 لالخ راعشتسإ
ةيناث يلليم

 6 لالخ ليعفت
ةيناث يلليم

 يلليم 250 لالخ ءافطإ
ةيناث

ARES



ةدعاسملا تاجتنملا

14 ةحفصلا
لئاسلا (LIFEC) لماعب ةيافط

19 ةحفصلا
Ares II+

20 ةحفصلا
(UV-IR) يرصبلا فشاكلا

21 ةحفصلا
(TRIPLE-IR) يرصبلا فشاكلا

26 ةحفصلا
يرارح فرحنم

25 ةحفصلا
ئراوطلا حاتفم

24 ةحفصلا
رابتخالا مقط

27 ةحفصلا
لئاسلا لماعلا ةهوف

22 ةحفصلا
يطخلا راعشتسإلا كلس

22 ةحفصلا
رمتسملا ةرارحلا ةجرد رعشتسم

18 ةحفصلا
Ares SLX

16 ةحفصلا
Ares III+

18 ةحفصلا
Ares III

10 ةحفصلا
 بلصلا (NAFEG) لماعب ةيافط

6 ةحفصلا
يزاغلا (PYREX) لماعب ةيافط

قيرح ةيافط ةلئاع

مكحتلا تادحو ةلئاع

فشاكلا ةلئاع
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 يذلا طغضلا نم هلخاد ةدوجوملا HFC 227EA (FM-200) زاغ ديربتلا لماع عم صلختت قالفنإلا عمق بيبانأ
 ببسب ةبكرملا لخاد نوكتي يذلا ةيوئم ةجرد 2000 ىلا لصت يتلا ةيلاعلا ةرارحلا ةجردو راجفنإلا هيف ببست
 ةعفترملا ةرارحلا ةجرد ليزي ، ةطشن هذه ءافطإلا بيبانأ نوكت امدنع .ةعردملا تابكرملا ىلع ATGM و RPG تامجه
 طوغضملا لمعلا طغض نع جتانلا يلاعلا طغضلاو ديربتلا زاغ ةزيم لضفب كلذو ، يخوراصلا موجهلا نع ةجتانلا

.رفصلا ىلإ تاكلتمملاو حاورألا يف رئاسخلا ليلقت يلاتلابو ، راب 42

 ةبوطرلاو ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد لثم ةيئيبلا تارابتخإلا حاجنب تزاتجإ ؛ ءافطإلا بيبانأ
 يف ىرخألا تايافطلاب ةنراقم موينملألا نم لكيه دوجو . (MIL-STD 810H) ةيركسعلا ريياعملا يف ةدوجوملا

 71+ و ةيوئم ةجرد 55- نيب يرايخ لمع قاطن كلتمت يتلا تايافطلا هذه .ًامادختسإ لهسأو انزو فخأ اهلعجي هتئف
 ةرورض عفري ةطشن نوكت امدنع خسو وأ رابغ اهكرت مدع .ةئيبلا ةقيدص (HFC 227EA) زاغ كلتمت ةيوئم ةجرد

 يف طاشنلا نامض عم ، ةينقتوريب تالعشم عم ةيناث يلليم 3 لالخ ةطشن حبصت يتلا هذه تايافطلا.فيظنتلا
.ةئفاكملا ةينورتكلإلا تامامصلا لكايه ىلع ةريبك ةزيم اهيدل، ةيئيبلا فورظلا عيمج

يزاغلا (PYREX) لماعب ةيافط
(كرحملاو مقاطلا)

بوبنألا زومر

RAL 300

RAL 6019

RAL 9010

FS 33245

 رايخ
ناولألا

موينملأ
ذالوف

مقاط
كرحم

رتل 1.5
رتل 2.0 – 1 عون
رتل 2.0 – 2 عون

رتل 3.4
رتل 4.5

رتل 6
ةجودزم ةيامر

ةدرفنم ةيامر
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مجك 10 – 3 نيب ةفلتخم داعبأ : بوبنألا ةعس ةيناث يلليم 6 نم رصقأ ةدم يف ةيلاع ةعرسب ليعفت

فاجلا نيجورتينلا :قئافلا طغضلا تازازتهإلل مواقم طغض رشؤم

راب 42 : يمسالا بوبنألا طغض ةجرد 360 سناجتم عيزوت

ةيوئم ةجرد 71 + ةيوئم ةجرد 55- : ليغشتلا ةرارح ةجرد ناسنإلا ةايح ىلع رطخ ال

مجك 0.5 -/+5 : نزولا ةئبعتلا مقط عم ةئبعت ةداعإ

ينقتوريب ليعفت ةعاس 250,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم

-MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H ،MIL-STD  تاداهش كلتمي
1275E

HFC-227 ae : ءافطإلل ةلاعفلا ةداملا

UL, CE GOST-Rريياعمل قباطم مويدوصلا تانوبركيب : سفنتلل ةدعاسملا داوملا

ةينقتلا تازيمملا
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 (PYREX) ةيافط
موطرخب يزاغ لماعب

مجك 10 – 3 نيب ةفلتخم داعبأ : بوبنألا ةعس ةيناث يلليم 6 نم رصقأ ةدم يف ةيلاع ةعرسب ليعفت

فاجلا نيجورتينلا :قئافلا طغضلا تازازتهإلل مواقم طغض رشؤم

راب 60 : يمسالا بوبنألا طغض ةجرد 360 سناجتم عيزوت

ةيوئم ةجرد 71 + ةيوئم ةجرد 55- : ليغشتلا ةرارح ةجرد ناسنإلا ةايح ىلع رطخ ال

مجك 0.5 -/+18     مجك 0.5 -/+5 : نزولا ةئبعتلا مقط عم ةئبعت ةداعإ

ينقتوريب ليعفت ةعاس 250,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم

-MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H ،MIL  تاداهش كلتمي
STD-1275E

HFC-227 ae : ءافطإلل ةلاعفلا ةداملا

رتم 2 – 0 : موطرخلا لوط مويدوصلا تانوبركيب : سفنتلل ةدعاسملا داوملا

 مجحلا مادختسا  يه ةعردملا ةيلاتقلا تابكرملا يف ةادأ ميمصتب مايقلا لالخ ةيصاخ مهأ
 يف ةدوجوملا (PYREX) قالفنإلا عمق بيبانأ يف .لاعفو حيحص لكشب ةبكرملا لخاد
 اهنوكل ةبكرملا لخاد لاعف عقوم يف ءافطإلا لماع بوبنأ عضو ، ةيعانصلا (Nero) ورين
.دامخإلا ءادأ لجأ نم ًادج مهم ةئيبلا يف ةرشابم اهسفن نقحت

 ةلكشم دجوت ، تابابدلا ثيدحت يف وأ اًثيدح ةروطملا ةيكيتكتلا ةعردملا تابكرملا يف
 ماظن ةزيم انل تمدق (Nero) ورين يف ، ةبكرملا يف لاعف لكشب بيبانألا عضو يف
 ةيافط عم تاقوألا سفن يف (Nato Stanag 4317) ريياعمل قباطم لكشب قالفنإلا عمق
(PYREX) ىلع طغضلا ةدايزب ، اذه بناج ىلا .ةلكشملا هذه ةهجاومل هتروط يذلا موطرخب 
-Py بوبنأ ميمصت نكمي ، ةقيرطلا هذهب .رتم 2 ىتح موطرخلا طخ ديدمت نكمي بوبنألا
rex ورين يف قيرف لبق نم ةلوهسب تابكرملا تاميمصتو (Nero) نكميو ةيعانصلا 
.ربكأ ةعرسب مهليهأت لامكإ

ةينقتلا تازيمملا
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 (PYREX-XL) ةيافط
يزاغ لماعب

مجك 15 – 8 نيب ةفلتخم داعبأ : بوبنألا ةعس ةيناث يلليم 6 نم رصقأ ةدم يف ةيلاع ةعرسب ليعفت

فاجلا نيجورتينلا :قئافلا طغضلا تازازتهإلل مواقم طغض رشؤم

راب 60 - 0 : يمسالا بوبنألا طغض ةجرد 360 سناجتم عيزوت

ةيوئم ةجرد 71 + ةيوئم ةجرد 55- : ليغشتلا ةرارح ةجرد ناسنإلا ةايح ىلع رطخ ال

مجك 0.5 -/+ 30      مجك 0.5 -/+ 18 : نزولا ةئبعتلا مقط عم ةئبعت ةداعإ

ينقتوريب ليعفت ةعاس 250,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم

-MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H ،MIL  تاداهش كلتمي
STD-1275E

HFC-227 ae : ءافطإلل ةلاعفلا ةداملا

UL, CE GOST-Rريياعمل قباطم مويدوصلا تانوبركيب : سفنتلل ةدعاسملا داوملا

ةينقتلا تازيمملا
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 يوجلا ءابهلا قيرح ةيافط
(NAFEG)

 دوقو) (A) عون قئارح دامخإل اهميمصت مت ،  (NAFEG) يوجلا ءابهلا ةيافط
 قئارح) (E) عونو (يزاغ دوقو) (C) عون ، (لئاس دوقو) (B) عون ، (بلص

.ةقلغملا ماجحألا يف (ءابرهك

 مجحلاو قيرحلا عاونأ نم عون لكل  ةيرورضلا ءافطإلا ةدام زيكرت باسح دعب
-NA) ةناوطسأ لخاد بلصلا (NRE-CM) لماع ديدحت متي ، هتيامح بولطملا

FEG) تاناوطسأل يلامجإلا ددعلاو (NAFEG) اهتيامح دارملا ةقطنملا يف. 
(NAFEG-1) ، ءافطإ لجأ نم يوجلا ءابهلا قوحسم جاتنإل هميمصت مت 

 راعشتسالا ةزهجأ عم قفاوتم ، يوجلا ءابهلا ةيافط . 3م 1,25 مجحب قيرح
.يمحملا مجحلا لخاد اهعضو نكمي ، مكحتلا تادحوو ةيسايقلا
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( 3م / مارغ 125) 3م 1,25 دامخإلا مجح

يئابرهك ليعفتلا عضو

ةيناث 4-6 غيرفتلا تقو

رتم 2 غيرفتلا ةفاسم

 ةجرد 120 – (تياهنرهف ةجرد 104-) ةيوئم ةجرد 40-
.(تياهنرهف ةجرد 248) ةيوئم ليغشتلا ةرارح ةجرد قاطن

دجوي ال ةيمسلا

مارغ 125 ةبلصلا قيرحلا ةيافط قاطن

E ةئف ، C ةئف ، B ةئف ، A ةئف اهيلع رثؤت يتلا قيرحلا تائف

ةيئابرهكلا تايرورضلا
ريبمأ 1.2 ةقاطلا كالهتسإ

ةيكيناكيملا تازيمملا
(شنإ 3.50) مم 89 رطقلا داعبألا

(شنإ 5.19) مم 132 عافترإلا نزولا

(لطر 3.96 ) مجك 1.8 ةيئيبلا تاريثأتلا
نزوألا ةقبط ىلع ريثأتلا

دجوي ال يرارحلا سابحنإلا ىلع ريثأتلا

دجوي ال

ةينقتلا تازيمملا

تاقيبطتلا تازيمملا

11

يلآلا بساحلا مادختساب عينصتلا تانيكام 

(فقسو يضرأ) مكحتلا فرغ 

ءابرهكلا فرغ 

تاطافشلاو تاكرحملا فرغ 

زاغلا تانازخ و لاعتشإلل ةلباقلا لئاوسلا 

ءالطلا داوم تانازخ 

ةيرحبلا تاقيبطتلا 

مداوخلا فرغ 

تالاصتإلا قفارم 

نوزوألا ةقبطل ررض ببسُي ال 

يرارحلا سابحنإلا يف ببسُي ال 

ةضفخنم ةيمس 

3م / مارغ 100 – يلاع ءادأ 

(SNAP) ةمئاق لجأ نم ةئيبلا ةيامح ةلاكو فرط نم دمتعم 

طيسب – نمآ – ريغص 

A-B-C-E تائفلا لجأ نم قيبطت 

ةبسانم فيلاكت 

ماوعأ 10 فر رمع / نيزخت ؛ فاجو دراب 

IP67 ةيامح ةئف 
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NAFEG-td  
 ليعفتب يوجلا ءابهلا قيرح ةيافط

يكيناكيم

(NAFEG-TD) ، جاتحي ال ، قيرحلا ءافطإو فشكل ًالقتسم اًيماظن ًالح مدقي 
 نود يكيناكيم لكشب هليعفت متي .يكيناكيم لكشب جمدم ، ءابرهك ىلإ
 .مكحتلا قودنص لالخ نم مكحتلا نودو ةيئابرهك ةقاط ردصم يأ ىلا ةجاحلا

 اًيتاذ هطيشنت نكمي ، هيلع دوجوملا طشنملا / يرارحلا رعشتسملا لضفب
 ةجرد 57) ةفلتخم ةيرايتخا ةرارح تاجرد يف قيرح راعشتسإ قيرط نع

 ، ةيوئم ةجرد 141 ، ةيوئم ةجرد 93 ، ةيوئم ةجرد 79 ، ةيوئم ةجرد 68 ، ةيوئم
.ةفلتخم تابلطتمل اًقفو (ةيوئم ةجرد 180

 دعب يوجلا ءابهلا قيرح ةيافط فرط نم لاعف لكشب قيرحلا عمق متي
 ةفخ ىلإ ةفاضإلاب .يرارح طشنم / راعشتسا زاهج فرط نم قيرحلا راعشتسإ

 يف ةفلتخم تاقيبطت يف اًلماكتو ةيلاع ةنورم رفوي هنإف ، هداعبأو هنزو
.عيرسلا رييغتلا ةيصاخو بيكرتلا ةلوهس عم قئارحلا نم ةطشنلا ةيامحلا
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يلخادلا راعشتسإلا ةزيم 

ءابرهكلل جاتحي ال 

نوزوألا ةقبطل ررض ببسُي ال 

يرارحلا سابحنإلا يف ببسُي ال 

ةضفخنم ةيمس 

3م / مارغ 100 – يلاع ءادأ 

(SNAP) ةمئاق لجأ نم ةئيبلا ةيامح ةلاكو فرط نم دمتعم 

طيسب – نمآ – ريغص 

A-B-C-E تائفلا لجأ نم قيبطت 

ةبسانم فيلاكت 

ماوعأ 10 فر رمع / نيزخت ؛ فاجو دراب 

IP67 ةيامح ةئف 
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دامخإلا مجح ( 3م / مارغ 125) 3م 1,25

ليعفتلا عضو يكيناكيم

غيرفتلا تقو ةيناث 4-6

ليغشتلا ةرارح ةجرد قاطن  180 – (تياهنرهف ةجرد 40-) ةيوئم ةجرد 40-
.(تياهنرهف ةجرد 356) ةيوئم ةجرد

ةيمسلا دجوي ال

ةبلصلا قيرحلا ةيافط قاطن مارغ 125

اهيلع رثؤت يتلا قيرحلا تائف E ةئف ، C ةئف ، B ةئف ، A ةئف

ةيئابرهكلا تايرورضلا

ةقاطلاردصم ةجاح ال

ةيكيناكيملا تازيمملا

داعبألا (شنإ 3.50) مم 89 رطقلا

نزولا (شنإال6.77) مم 172 عافترإلا

راعشتسإلا تارايخ (لطر 3.96 ) مجك 1.8

 راعشتسإلا ةبتعل ةرارحلا ةجرد تارايخ
يكيناكيملا يرارحلا (تياهنرهف ةجرد 135 ) ةيوئم ةجرد 57

(تياهنرهف ةجرد 155 ) ةيوئم ةجرد 68

(تياهنرهف ةجرد 175 ) ةيوئم ةجرد 79

(تياهنرهف ةجرد 200 ) ةيوئم ةجرد 93

(تياهنرهف ةجرد 286)  ةيوئم ةجرد141

(تياهنرهف ةجرد356) ةيوئم ةجرد 180

ليعفتلا ةدم  رعشتسملا ليعفت نم ًارابتعإ يناوث 5
يكيناكيملا يرارحلا

نزوألا ةقبط ىلع ريثأتلا دجوي ال

اهيلع رثؤت يتلا قيرحلا تائف
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تازيمملاتاقيبطتلا

يلخادلا راعشتسإلا ةزيم 

ءابرهكلل جاتحي ال 

نوزوألا ةقبطل ررض ببسُي ال 

يرارحلا سابحنإلا يف ببسُي ال 

ةضفخنم ةيمس 

3م / مارغ 100 – يلاع ءادأ 

(SNAP) ةمئاق لجأ نم ةئيبلا ةيامح ةلاكو فرط نم دمتعم 

طيسب – نمآ – ريغص 

A-B-C-E تائفلا لجأ نم قيبطت 

ةبسانم فيلاكت 

ماوعأ 10 فر رمع / نيزخت ؛ فاجو دراب 

IP67 ةيامح ةئف 

يلآلا بساحلا مادختساب عينصتلا تانيكام 

(فقسو يضرأ) مكحتلا فرغ 

ءابرهكلا فرغ 

تاطافشلاو تاكرحملا فرغ 

زاغلا تانازخ و لاعتشإلل ةلباقلا لئاوسلا 

ءالطلا داوم تانازخ 

ةيرحبلا تاقيبطتلا 

مداوخلا فرغ 

تالاصتإلا قفارم 

ةينقتلا تازيمملا
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RAL 300

RAL 6019

RAL 9010

FS 33245

 لئاس لماعب ةيافط
(LIFEC)

(دوقولا نازخ – تاراطإ – لكيه)
 بشت دق يتلا تامجهلاو قئارحلا ديدهت دض اهتاراطإو ةبكرملل يجراخلا لكيهلا يمحي ، (LIFEC) قيرحلا ءافطإ ةبوبنأ
.هلخاد دوجوملا لئاسلا لماعلا لضفب  ةبراحملا تابكرمو ةعردملا تابكرملا يف

 ءافطإلا لئاس .ناسنإلا ةحصب رضي ال ،  ةيعانصلا (Nero) ورين فرط نم هريوطت مت صاخ لئاس اذه ءافطإلا لئاس
.تاهوفلاو موطرخلا  ، لئاسلا ءافطإلا لماع ةدعاسمب ةبولطملا ةقطنملا ىلا هلقن متي (LIFEC) لخاد دوجوملا

 ةيافط ةبوبنأل تاهوف 4 و ، لكيهلا ميسقت لجأ نم مدختسُت يتلا (LIFEC) ةبوبنأل عومجملا يف تاهوف 8 مادختسإ متي
(LIFEC) عنمي ، ماظنلا اذه ليعفت دعب يناوث 10 لالخ قيرحلا ءافطاب موقي .راطإلا ميسقت لجأ نم مدختسُت يتلا 
.ءافطإلا لئاس تسمال يتلا ةقطنملا يف قئاقد 3 ةليط ديدج نم قيرح بوشن

مجك 10 – 8 نيب ةفلتخم داعبأ : بوبنألا ةعس ةيناث يلليم 10 نم رصقأ ةدم يف ةيلاع ةعرسب ليعفت

فاجلا نيجورتينلا :قئافلا طغضلا تازازتهإلل مواقم طغض رشؤم

راب  100 – 45 : يمسالا بوبنألا طغض يبلوللا فلملا طيشنت

ةيوئم ةجرد 71 + ةيوئم ةجرد 32- : ليغشتلا ةرارح ةجرد ناسنإلا ةايح ىلع رطخ ال

رتل 10-8 ةعس لجأ نم مجك 30-24 : نزولا ةئبعتلا مقط عم ةئبعت ةداعإ

-MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H ،MIL  تاداهش كلتمي
STD-1275E

ةعاس 250,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم

UL, CE GOST-Rريياعمل قباطم لئاسلا AFFF : ءافطإلل ةلاعفلا ةداملا

يقفألاو يسأرلا عقاوملا ديدحت رايخ IP67 رابغلاو ءاملا ذوفن نم ةيامح

ةينقتلا تازيمملا

+
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موينملأ
ذالوف

تاراطإلاو لكيهلا

رتل 8
رتل  10

ةرمتسم ةيامر

ناولألا رايخ
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ةبكرملا لكيه ءافطإ ماظن

LIFEC Sıvı Ajanlı Söndürücü

مقاطلا قيرح ءافطإ ماظن

راعشتسإ ةيناث يلليم 3

ليعفت ةيناث يلليم 6

Ares III + مكحتلا ةدحو

(LIFEC) لئاس لماعب ةيافط

لكيهلا ةهوف

دامخإ ةيناث يلليم 250

     
    

.ىصقأ دحك ةيناث يلليم 250 : قالفنإلا عمق ةدم  
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 ةدحو ةلئاع
 مكحتلا
(ARES)

 يذلا ماظنلل للخلاو راعشتسإلا ، راذنإل فشاكو ةبوبنأ لكل دوعي ديل عم ةبقارم ةدحو ، (ARES) مكحتلا ةدحو
 لالخ نم ةنورمب لمعي يذلا (ARES) مكحتلا ةدحو .ةيعانصلا (Nero) ورين فرط نم ًايلحم هريوطتو هميمصت مت
 لبقتست .قالفنإلا عمقو قيرحلا دامخإ ماظنل مكحتلا ةيناكمإ رفوي ليغشتلا قطنمو ماظنلا تانيوكت عم فيكتلا
 كرحملاو راطإلاو مسجلاو ةقاطلا ةعومجمل فشكلا تاراشإ ، ءازجألا ددعتم جمدملا اهلكيهب ، هذه ةيكذلا مكحتلا ةدحو
.ماظنلا طيشنتو اهتيامح بولطملا ىرخألا ءازجألاو مقاطلاو

 ليعفتلا ، ماظنلا رابتخا ةزيم دجوت .ةيكذلا مكحتلا ةدحو لالخ نم ةيقطنملا تاساردلاو ماظنلا نم ققحتلا نكمي
 ءاطخألا ليصوتب موقت .IP67 ىوتسمب رابغلاو ءاملا ذوفن نم ةيامح ةزيم اهل .يئاقلتلا طيشنتلا تازيمو يوديلا
 عم ةبكرملل يسيئرلا بوساحلل قالفنإلا عمق و قيرحلا ءافطإ ماظنل دوعت يتلا ىرخألا تامولعملاو تاراذنإلا ،
.CANBUS تالاصتإلل ةيتحتلا ةينبلا

ARES
III+

لكيهلل يوديلا طيشنتلا
راطإلل يوديلا طيشنتلا
كرحملل يوديلا طيشنتلا
فظوملل يوديلا طيشنتلا

ميتعتلا عضو
زاهجلا لخاد رابتخإلا تادعم
ملسلا / برحلا عضو رايخ

 ءوضلا) ةقطنملا ليعفت
(رضخألا

 ءوضلا ) ةقطنملا راذنإ
(رمحألا
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4 Giriş:
-Giriş 1 : Araç kontak anahtarı ( ‘NO’ kontağı, aküye geçme (+))
-Giriş 2 : Karartma girişi  ( ‘NO’ kontağı, aküye geçme (-) )
-Giriş 3 : Acil durum girişi ( ‘NO’ kontağı, aküye geçme (-) )
-Giriş 4 : Yapılandırılabilir dijital girişler ( ‘NO’ kontağı, aküye geçme (-) )

4 Çıkış (1A 24V DC):
-Çıkış 1 : Ana uyarı  ( 1A @ 24VDC )
-Çıkış 2 : Mürettebat yangın alarmı ( 1A @ 24VDC )
-Çıkış 3 : Motor yangın alarmı  ( 1A @ 24VDC )
-Çıkış 4 : Mürettebat fan kontrolörü ( 1A @ 24VDC )

لكيهلل يوديلا طيشنتلا

راطإلل يوديلا طيشنتلا

كرحملل يوديلا طيشنتلا

فظوملل يوديلا طيشنتلا

ميتعتلا عضو

زاهجلا لخاد رابتخإلا تادعم

ملسلا / برحلا عضو رايخ

(ةجمربلل ةلباق ةفيظو) فشاك 12

((4) لكيه (2) راطإ (2) كرحم (4) مقاطلا) ةبوبنأ 14

(كرحمو مقاط) ةيئانث ةقلط ةزيم

 ماظنلا نع لقتسم لكشب CANBUS عم تانايبلا ليجستب مايقلا
. طيشنتلا ةيوديلا رارزألا حيتت امنيب ينورتكلإلا

DC/DC لزع

 140,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم
ةعاس

 6 نم رصقأ ةدم يف ةيلاع ةعرسب ليعفت
ةيناث يلليم

نفلجم لكشب لوزعم .يوديو يئاقلت زاهجلا لخاد رابتخإ ةيناكمإ

(تلوف 32-16) يمسإ VDC 24 : ةقاطلا ردصم
 تافشاكلا نم ةدراولا لوخدلا تاراشإ ةءارق

 كلسلا و ةيرارحلا تاجودزملا نم ، ةيرصبلا
.يرارحلا

 24 @ ريبمأ يلليم 450 : ةقاطلا كالهتسإ
VDC يوديلاو يئاقلتلا ليعفتلا ةيناكمإ

 ىلع دمتعي) مارغ 290-/+ مارغ 2240 : نزولا
(نيوكتلا جورخلا ةراشإو مسق لكل يوديلا طيشنتلا

 : عافترإلا×لوطلا×ضرعلا) داعبألا
.(مم5 -/+) مم 149×86×180 .ةبكرملا ططخم يف ةبوبنأو فشاك لك لجأ نم للخ رشؤم

 PCB IPC A-610) بسانم جاتنإ
class-3) .مسق لكل راذنإ ديل

IP67 رابغلاو ءاملا ذوفن نم ةيامح ةيلاتلا نييعتلا ةداعإ ىتح راذنإ ليجست ةزيم

ةعاس 800 : حلملا بابض رابتخإ ةمواقم للخلا عاضوأ و يوديلا ليعفتلا ، قيرحلا تاراعشتسإ ليجست

-MIL-STD-461G ،MIL-STD  تاداهش كلتمي
810H ،MIL-STD-1275E

 جولاتك يف لاخدإ 500 رخآ ىلإ لوصولا
تانايبلا

ةينقتلا تازيمملا

(    )

(    )

مكحتلا قودنص تاردق

(DC تلوف 24 ، ريبمأ 1) جرخم 4
(DC تلوف 24 @ ريبمأ1 ) يسيئر راذنإ : 1 جرخم -

(DC تلوف 24 @ ريبمأ1 ) مقاطلا قيرح راذنإ : 2 لخدم -
(DC تلوف 24 @ ريبمأ1 ) كرحملا قيرح راذنإ : 3 لخدم -
(DC تلوف 24 @ ريبمأ1 ) مقاطلا ةحورم مكحت : 4 لخدم -

: لخدم 4
((+) ةيراطبلل لاقتنإ ، NO ليغشت) ةبكرملا ليغشت حاتفم : 1 لخدم -
  ((-) ةيراطبلل لاقتنإ ، NO ليغشت) ميمعتلا لخدم : 2 لخدم -
  ((-) ةيراطبلل لاقتنإ ، NO ليغشت) ئراوطلا لخدم : 3 لخدم -
                                       ((-) ةيراطبلل لاقتنإ ، NO ليغشت) نيوكتلل ةلباق ةيمقر تالخدم :4 لخدم -
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(ARES IV) مكحتلا ةدحو

(ARES III) مكحتلا ةدحو

(ARES SLX) مكحتلا ةدحو

لكيهلل يوديلا طيشنتلا
راطإلل يوديلا طيشنتلا

كرحملل يوديلا طيشنتلا
فظوملل يوديلا طيشنتلا

ميتعتلا عضو
زاهجلا لخاد رابتخإلا تادعم
ملسلا / برحلا عضو رايخ
Log لوخدلا ليجست ةزيم

لكيهلل يوديلا طيشنتلا
راطإلل يوديلا طيشنتلا

كرحملل يوديلا طيشنتلا
فظوملل يوديلا طيشنتلا

ميتعتلا عضو
زاهجلا لخاد رابتخإلا تادعم
ملسلا / برحلا عضو رايخ

كرحملل يوديلا طيشنتلا
فظوملل يوديلا طيشنتلا

ميتعتلا عضو
ملسلا / برحلا عضو رايخ

110 mm ±2

85 m
m

 ±2

يوديلا ليعفتلا رز
ًايودي بيبانألا طيشنت ةيناكمإ

زاهجلا لخاد رابتخإلا رز
زاهجلا لخاد رابتخإلا ةيناكمإ

يوديلا ليعفتلا رز
ًايودي بيبانألا طيشنت ةيناكمإ

40 mm ±2
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 مكحتلا ةدحو
(ARES II+)

(ARES III) مكحتلا ةدحو

لكيهلل يوديلا طيشنتلا
راطإلل يوديلا طيشنتلا

كرحملل يوديلا طيشنتلا
فظوملل يوديلا طيشنتلا

ميتعتلا عضو
زاهجلا لخاد رابتخإلا تادعم
ملسلا / برحلا عضو رايخ

كرحملل يوديلا طيشنتلا

فظوملل يوديلا طيشنتلا

ملسلا / برحلا عضو رايخ

زاهجلا لخاد رابتخإلا تادعم

(UV-IR) مكحتلا فشاك
 قودنص .مدختسملا ميمصتلاو ةمدقتملا ايجولونكتلا عم اهتئف ةعيلط يف مكحتلا تافشاك

.طوغضم لكيهب تاجتنم يه قالفنإلا عمق ماظن يف ةدوجوملا ةيرصبلا تافشاكلاو مكحتلا

 لكيه يف مكحتلا فشاكو يرصبلا فشاكلاو مكحتلا قودنص فئاظو نيب عمجلا لالخ نم
 ةئيب رفويو ، تالباكلا نم للقيو ، ءادألا ليلقت نود ماظنلا ةفلكت نم للقي هنإف ، دحاو

 يلليم 10 لالخ ماظنلا ليعفتب موقت ؛ مكحتلا تافشاك .ةرايسلا لخاد هعضو ثيح نم لمع
 ةرارحلا ةجردو طغضلا ىلإ ةيرانلا ةركلا لوصو نود ةيناث يلليم 3 لالخ راعشتسإلاب ةيناث
 اهبيصت يتلا بكارملا يف عردلا بقثت يتلا ةريخذلا اهتنوك يتلاو اهطيحمب رضت يتلا

(RPG) وأ (ATGM).



01.08.2022 REV0 / CODE: NER-CAT-612 / NAME: NERO-ARES ARAB

 طغضلا ىلإ ةيرانلا ةركلا لوصو نود ةيناث يلليم 3 لالخ راعشتسإلاب مكحتلا قودنص ىلا راذنإ ةراشإ لاسرإب موقت ؛ ةيرصبلا تافشاكلأ
 ةراشإ لسري  .(ATGM) وأ (RPG) اهبيصت يتلا بكارملا يف عردلا بقثت يتلا ةريخذلا اهتنوك يتلاو اهطيحمب رضت يتلا ةرارحلا ةجردو

 تارعشتسم عم ةفلتخم تاددرت يف ةيرارحلاو ةيئوضلا تاجوملا راعشتسإب ةمزاللا تاقباطملا ءارجإ قيرط نع مكحتلا قودنص ىلإ بهللا
 ةيعانصلا (Nero) ورين يسدنهم فرط نم صاخ لكشب اهميمصت مت تافشاكلا .اهلخاد ةدوجوملا ءارمحلا تحت ةعشألاو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا

 حاجنب تزاتجإ (UV-IR) بهللا تافشاك تقولا سفن يف .(NATO Stang 4317) و يكيرمألا (MIL PRF 62546C) ريياعم لمشي لكشب
 (MIL-STD-810H) ريياعم يف  (EMI/EMC)و لكآتلا ، تازازتهإلا ، ةبوطرلا ، ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد تارابتخإ

.(MIL-STD-461F)و

 ةيمحملا تافشاكلا تقولا سفن يف .دحاو رتم قمعب ءاملا تحت ةعاس فصن ةدمل ءاقبلا اهنكميو IP67 ـك اًصيصخ تافشاكلأ ميمصت مت
 ةعشألا دقاوم ،ماحللا ءاوضأ  ، ةبكرملل ةيمامألا حيباصملا ، سمشلا ءوض لثم ةئطاخلا تاراذنإلل لعف ةدر يطعت ال ، ةبذاكلا تاراذنإلا دض

 ، تالفاحلا ، ةيئابرهكلا تابكرملا ، ةعردملا ةيركسعلا تابكرملا يف مقاطلاو كرحملا يمحت يتلا  ةمظنألا هذه عم .رئاجسلا دامرو ءارمحلا تحت
.ناديملا يف فشاك فلأ 40 ةفيظو ءافيإب موقت نفسلا ، ةثافنلا تارئاطلاو تارئاطلا

 يرصبلا فشاكلا
(UV-IR)

ةيناث يلليم 3 نم رصقأ ةدم يف ةيلاع ةعرسب ليعفت (MIL-PRF 62546C) بجومب ةئطاخلا تاراذنإلل ةعانم

يرارح راعشتسإ زاهج – (UV-IR) جودزم راعشتسإ زاهج (تلوف 32-16) يمسإ VDC 24 : ةقاطلا ردصم
VDC 24 @ ريبمأ يلليم 70 : ةقاطلا كالهتسإ

ةيوئم ةجرد 180 قيرح رعشتسي يرارح راعشتسإ زاهج ةروطتملا ةجمربلا ةيمزراوخ

ةيوئم ةجرد 140 ءايمعلا ةطقنلا راعشتسإ ةيوئم ةجرد 120 + ةيوئم ةجرد 51- : ليغشتلا ةرارح ةجرد

ءطبب ديزي يذلا بهللا دض ةيساسح مارغ 50 -/+ مارغ 480 : نزولا

ةعاس 150,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم
 MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H  تاداهش كلتمي

،MIL-STD-1275E

(PCB IPC A-610 class -3) ريياعمل بسانم جاتنإ UL, CE GOST-Rريياعمل قباطم

IP67 رابغلاو ءاملا ذوفن نم ةيامح
ةعاس 800 : حلملا بابض ةمواقم

ةيوئم ةجرد 150 + ةيوئم ةجرد 55- : نيزختلا ةرارح ةجرد

.(مم 5 -/+) مم 100×85 : عافترإلا×لوطلا×ضرعلا) داعبألا تاونس 10 : فرلا رمع

ةينقتلا تازيمملا
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 90 نم مس 12,5 × 12,5 بهل

مس 250 نم مس 30 × 30 بهل

مس 270 نم مس 50 × 50 بهل

ريغص قيرح راعشتسإ

ىوصقلا ةفاسملا

 لجا نم ًاءاجر انعم لصاوتل لقتنإ
راجفنإلا تيبثت ةفاسم

راجفنإلا رابتخإ

ىوصقلا ةفاسملا

RAL 300

RAL 6019

RAL 9010

FS 33245

مت يذلا رابتخإلا تافصاوملا تابلطتم
(طاو 65 – 55) ةرايسلل يمامألا حابصملا مس 15

(طاو 100 ) جاهولا حابصملا مس 2.5

(طاو 500) نيجولاهلا حابصم مس 5
(طاو 40 ) تنسرولف ةفاسم يأ
(طاو 75) ةيجسفنبلا قوف ةعشألا حابصم ةفاسم يأ
(طاو 5 ) ةبكرملا لخاد ةءاضإلا ةفاسم يأ
تيربكلا مس 20
(طاو 250-70 ) مويدوصلا حابصم ةفاسم يأ
(طاو 30) نونيز حابصم مس 5
(طاو 1) يودي حابصم ةفاسم يأ

(NATO STANAG 4317) ئطاخلا راذنإلا لودج

 فشاكلا
 يرصبلا

(TRIPLE IR)

21
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 ةرارحلا ةجرد رعشتسم
رمتسملا

 رمتسملا راعشتسالل ةيرارحلا كالسألا مدختست
 بوشن ةلاح يف ةقطنملا يف قئارحلا نع فشكلل
 قئارحلا نع فشكلا فدهي ، ماظنلا اذه يف .قيرح
 قيرحلا نم اهتيامح دارملا ةقطنملا تيبثت ىلإ

 تقوك .ةرمتسملا ةيرارحلا كالسألا حطسأ ىلإ
 ةيناث 20 و 5 نيب ام فشكلا هنكمي ، فاشتكا

 فشكلا نكمي .اهتقطنمو اهتئفو رانلا مجح بسح
 ةجرد 250 و 50 نيب فشكلا ةرارح ةجرد نع

 ةرارح ةجرد لقن نكمي .ليمعلا بلط بسح ةيوئم
 تقولا سفن يفو مكحتلا قودنص ىلإ راعشتسالا

.ةطيحملا ةرارحلا ةجرد سايق نكمي
 ةددعتملا لكايهلا تاذ ةدقعملا ةمظنألل بسانم هنإ

 نع فشكلا ةزهجأ ةطساوب فشكلل ةبسانملا ريغ
 تامادختسالا ددعتم هنإ .ةيجسفنبلا قوف ةعشألا
 .طيشنت لك دعب فشكلا يف رمتسي نأ نكميو
 250+ و 55- نيب ليغشتلا ةرارح ةجرد حوارتت

 تاكرحم يف عساو قاطن ىلع مدختسيو ةيوئم ةجرد
.تادلوملاو ةيئابرهكلا تاحوللاو تانازخلا

(ةيوئم ةجرد 870 ىلإ لوصولا دعب يعيبطلا عضولا ىلإ ةدوعلا نكمي) يتاذلا حالصإلا -
ةيئايميكلا تاريثأتلل ةمواقم -
ةرفوتم ضيرأتلا ةزيم -
عطق ىلإ كلسلا عطق دنع ىتح فشكلا -
ةيوئم ةجرد 800 ىتح ةيوئم ةجرد 55- :نيزختلا ةرارح ةجرد -
ءانحنالا ىلع ةردقلا :ةنورملا -
ملم 6 :ةكامسلا -
Inkonel ءالط :ءالطلا داوم -
K عونلا نم يرارح جودزم :سايقلا عون -
.MIL-STD 1275E و MIL-STD 461G و MIL-STD 810H ريياعمل اًقفو رابتخالا مت -

ةينفلا تافصاوملا

يطخلا رعشتسملا كلس

 فشكلل يطخلا راعشتسالا تاذ ةيرارحلا كالسألا مدختست
 اذه يف .قيرح بوشن ةلاح يف ةقطنملا يف قئارحلا نع
 كلسلا تيبثت ىلإ قئارحلا نع فشكلا فدهي ، ماظنلا
 نأ نكمي .قيرحلا نم اهتيامح دارملا ةقطنملا يف يرارحلا

 قيرحلا مجح بسح ةيناث 40 و 10 نيب فشكلا تقو حوارتي
 ةجرد لصت نأ دعب .اهيف تأشن يتلا ةقطنملاو ةئفلاو

 كلسلا لكيه أدبي ، ةيوئم ةجرد 180 ىلإ ةطيحملا ةرارحلا
 كالسألا سمالتتو ةيجراخلا ةقبطلا بوذتو روهدتلا يف

 قودنص ىلإ قيرحلا راذنإ هجوتو ضعبلا اهضعب عم ةيلخادلا
.مكحتلا

 ريغ ةددعتملا لكايهلا تاذ ةدقعملا ةمظنألل بسانم هنإ
 قوف ةعشألا نع فشكلا ةزهجأ ةطساوب فشكلل ةبسانملا

 لك دعب هرييغت بجيو هنم صلختلا نكمي .ةيجسفنبلا
 170 + و 55- نيب حوارتت ليغشتلا ةرارح ةجرد .طيشنت
 تارايسلا تاكرحم يف عئاش لكشب مدختسي .ةيوئم ةجرد

.تادلوملاو ةيئابرهكلا تاحوللاو

ةدحاو ةرمل لامعتسالل -
ةريبك فشك ةحاسم اهيدل -

مم 6 :لباكلا رطق -
مم 150 :ءانحنالا رطق فصن -

ةيوئم ةجرد 170 + ةيوئم ةجرد 55- :ليغشتلا ةرارح ةجرد -
ةيوئم ةجرد 170 + ةيوئم ةجرد 55- :نيزختلا ةرارح ةجرد -

ةعاس MTBF 200.000 ةدم -
رتم 15 ىلا رتم 1 نم ميمصتلا لوط حوارتي -

ةيوئم ةجرد 170-150-120 :اًقبسم ةددحم راذنإ تايوتسم -

ةينفلا تافصاوملا



مكحتلا ةدحو قطانملا Stanag  - ةبوبنأ
ىصقأ

 - فشاك
ىصقأ ةيرارحلا CANBUS  طبض زاهج

قالغإلا
(Ares I) مكحت ةدحو 1-2 ✓ 6 6 2 ✓

 Ares) مكحت ةدحو
II) 1-4 ✓ 6 8 2 ✓

 Ares) مكحت ةدحو
II+) 1-4 ✓ 12 8 (يرايتخا) 2 ✓ ✓

 Ares) مكحت ةدحو
III) 1-4 ✓ 12 16 2 ✓ ✓

 Ares) مكحت ةدحو
III+) 1-4 ✓ 12 12 (يرايتخا) 2 ✓ ✓

 Ares) مكحت ةدحو
IV) 1-4 12 12 (يرايتخا) 2 ✓ ✓

 مكحت ةدحو فشاك
(Ares UV-IR) 1-2 ✓ 4 4(+1) (يرايتخا) 1 ✓ ✓

 Aresِ) مكحت ةدحو
M2) 1-4 7

 Ares) مكحت ةدحو
M3) 1-2 5 5 ✓

 Ares) مكحت ةدحو
SLX) 1-2 ✓ 4 5 (يرايتخا) 2 ✓ ✓

ماظنب مكحتلا زاهج رايتخإ
قيرحلا ءافطإ

23
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 ماظن رابتخإ مقط
قالفنإلا عمق

 تانوكم ءادأ ناك اذإ ام ، ةبكرملا ةقاط ميقل ماظنلا تانوكم نم حيحصلا ليغشتلل ةيفاك تناك اذإ ام سايق لجأ نم اهجاتنإو اهميمصت مت ، رابتخإلا مقط ةبيقح
.(Ares) راجفنإلا عمق ماظن طخب لاصتالا لالخ نم ماظنلا تانوكم يف أطخ يأ كانه ناك اذإ امو ةبوغرملا تاقاطنلا نمض ماظنلا

 تامولعملا لاسرإ متيو ، لخادلاب دوجوملا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا رابتخا حابصم لالخ نم ةيجسفنبلا قوف ةعشألا فشاك ىلإ قيرحلا ةراشإ لاسرإ متي
 ددعو بوبنألا ثدحي اهعمق ليعفت مت يتلا ةيناث يللملا ددع يف ، رابتخالا ةبيقحو لومحملا فتاهلا قيبطت ىلع LCD ةشاش ربع مدختسملا ىلإ ةيظحللا

كلذ دعبو ، قئارحلا نع فشكلا ةيلمع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا فشاك هيف ذفني يذلا ةيناث يلملا
 رورملا ةملكو مدختسملا مسا مادختساب رابتخإلا تالجس ضرع نكمي .اهتعجارمل ةنمآلا ورين تانايب دعاوق يف ةرفشم رابتخالا تالجس نيزخت متي

. ماظنلا ىلع دوجوملا ةركاذلا ليجست ذفنم ربع رفشم لكشب USB صارقأ ىلإ  اهلقنوأ ةكرشلا وأ مدختسملاب نيصاخلا

 ءارمح تحت ةعشأو ةيجسفنب قوف ةعشأ ثعبت
.يقيقح قيرح نع ةجتانلا كلتل ةلثامم

 ةيفيطلا ةقطنملا :ةيجسفنبلا قوف ةعشألا جتان
ج - ةيجسفنبلا قوف ةعشألل

 قوف ةعشأ بهل تافشاكل دحاو رتم ةفاسم ىتح ليعفت
.ءارمح تحت ةعشأو ةيجسفنب

 ةطسوتم ةيفيط ةقطنم : ءارمحلا تحت ةعشألا جتان
.ءارمحلا تحت ةعشألل

.لمحلل ةلباق مس 2.5 – 5 بلاغلا يف : ليغشتلا قاطن

نزولا فيفخو يوق موينمولألا نم لكيه  ةعاس 800 و ءارمحلا تحت ةعشألل ةعاس 3500 : ليغشتلا ةدم
.ةيجسفنبلا قوف ةعشألل

0 ةقلح ماتخألا عم ةبوطرلا ةمواقم رفوت ةيوئم ةجرد 70 + ةيوئم ةجرد 20- : ليغشتلا ةرارح ةجرد

طاو 120 ةيسايق تالوحم فثكم ريغ ، % 100-0 ةيبسن ةبوطر : ليغشتلا ةبوطر

ةينقتلا تازيمملا

EMPTY،NORMAL ، DUD   عاضوأل ةجودزم ةقلط رابتخإ : ةيافطلا •
ةيجراخ ةقاط ردصم مادختسإ نكمي •
 يركسع لوحم ةلصو •
AAA تايراطب 4 عم طاو 12 ةقاط لوحم عم لمعت •
رشؤملا ديل •
ةيلاع ةيقوثوم •
ومنلا ةئيطب قئارحلا يف همادختسإ نكمي يذلا نزولا •
مم 103.5 × 65 × 26 : عافترإلا × لوطلا × ضرعلا : داعبألا •

قيرحلا تايافط بوبنأ ةاكاحم زاهج
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.ئراوطلا تالاح يف ةيفاضإ ةقاط VDC 24 @ ريبمأ يلليم 15 : ةقاطلا كالهتسإ

ةعاس 120,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم مارغ 50 -/+ 620 : نزولا

 ليغشت ةرتف ) ريبمأ يلليم 150 : ةقاطلا ردصم
.(ةفرغلا ةرارح ةجرد نيتعاس ةدمل

 5 -/+) مم 114×60×115 (عافترإلا × لوطلا × ضرعلا) : داعبألا
.(مم

ةيوئم ةجرد 71 + ةيوئم ةجرد 40- : ليغشتلا ةرارح ةجرد ةعاس 800 : حلملا بابض رابتخإ ةمواقم

VDC 32-16 : ليغشتلا دهج IP67 رابغلاو ءاملا ذوفن نم ةيامح

طاو 120 يسايق لوحم
 MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H  تاداهش كلتمي

،MIL-STD-1275E
UL, CE GOST-Rريياعمل قباطم

ةيطايتحإلا ةقاطلا ةدحو

 قيرحلا ءافطإ ماظنل ةيفاك ةقاط ريفوت ىلع لمعي ، ةيطايتحإلا ةقاطلا ةدحو
.تابكرملل ةيسيئرلا ةقاطلا ليغشت فاقيإ دعب تاعاس 8-2 ةدمل

 موقي يذلا ةنايصلل ليدبت حاتفم ىلع لمتشي ؛ ةيطايتحإلا ةقاطلا ةدحو
 لادبتسا ةلاح يف ردصملاو ةيراطبلا لثم ةقاطلا ردصم ليغشت فاقيإب

.ماظنلا ةنايصو ةبكرملا لخاد تانوكملا

 ردصم فقوي يذلا ةنايصلا لاقتنإ حاتفم يوحي ، ةنايصلا حاتفم قودنص
.ةبكرملا يف تانوكملا لادبتساو ماظنلا ةنايص لثم تالاحلا يف ةقاطلا

RAL 300

RAL 6019

RAL 9010

FS 33245

ةيوئم ةجرد 71 + ةيوئم ةجرد 40- : ليغشتلا ةرارح ةجرد

ةيوئم ةجرد 120 + ةيوئم ةجرد 55- : نيزختلا ةرارح ةجرد

VDC 32-16 : ليغشتلا دهج

راذنإلا تاراشإو رشؤم

ةعاس 250,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم

ةعاس 800 : حلملا بابض رابتخإ ةمواقم

IP67 رابغلاو ءاملا ذوفن نم ةيامح

-MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H ،MIL  تاداهش كلتمي
STD-1275E

UL, CE GOST-Rريياعمل قباطم

ةينقتلا تازيمملا

ناولألا رايخ

ةنايصلا حاتفم قودنص

ةينقتلا تازيمملا
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. ءافطإلا لماعل ةبكرملا لخاد ةجرد 360 عيزوت رفوي يذلا يسيئرلا ءزجلا وه سكاعلا •

.تاسكاعلا ةدعاسمب ةيلاعفو ةعرسب ةلاعفلا ةداملا تيتشت متي ، بيبانألا طيشنت دعب •

. ةبكرملا يف بيبانألا عضومل اًقفو لفسألو ىلعأل تتشتلا هاجتا ليدعت نكمي •

50 -/+ مارغ 390 : نزولا •

سكاعلا

تاهوفلا
.ةجرد 180 و 90 نيب ةيؤرلا ةيواز •

.رتم يلليم 5 : يلخادلا رطقلا •

.ةقيقد / رتل 60 وأ 50 تتشتلا لدعم •

.ساحن وأ نفلجم لباقلا ريغ 304 ةداملا عون •

.داوملا تارايخ عم لكآتلل مواقم •

.مامألا يف زمرلا مهسب هاجتالل لهس طبض •

5 -/+ مارغ 20 : نزولا •

 ةيواز : ةجرد 120
 زاهج راشتنإ

.ءافطإلا

ةهوفلا زمرةهوفلا مسإةهوفلا ةحتفةهوفلا راشتنا ةيواز

ALU كرحملا ةهوف ˚120 لماك طورخم
ALU راطإلا ةهوف ˚120 لماك طورخم
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كرحملا ةهوف

 لاعفلا عيزوتلا نامضل لكشلا يطورخم لكيهب ممصم ، كرحملا ةهوف  •
.كرحملا ةرجح يف طشنلا نِّوكملل

.تيزلاو نيطلاو رطملاو رابغلا دض لوزعم  •

.اًديج ةممصملا ساوقألا ةدعاسمب كرحملا ةرجحب تاهوفلا ليصوت متي  •

.لكآتلل مواقمو موينمولألا نم عونصم هنإ  •

20 - / + مارغ 160 : نزولا  •

ئراوطلا ةلاح حاتفم

 ىلا ةبكرملا جراخ نم يوديلا لوصولا ةيناكمإ رفوي ، ئراوطلا ةلاح حاتفم
 قيرحلا تايافط ليعفت ةيناكمإ رفوي .ماظنلا يف ةدوجوملا قيرحلا تايافط
 راطإلا ، لكيهلا ، كرحملا ، ماظنلا فرط نم ةيمحملا ةرخألا ماسقألا يف ةرفوتملا

.مقاطلا ،

 .ةيسيئرلا مكحتلا ةدحو نع لقتسم لكشب يوديلا طيشنتلا حاتفم لمعي
.ةجاحلا دنع ًاروف لغتشيل ةيراطبلاب ةرشابم ةلصتم ، ئراوطلا ةلاح حاتفم

ماظنلا ةنايصو ةبكرملا لخاد تانوكملا لادبتسا

راذنإ ةراشإ ءاطعإ  77.8× 77.8 (عافترإلا × لوطلا × ضرعلا) : داعبألا
.(مم 5 -/+) مم 75×

بيبانأ ثالث ىتح ليعفت IP67 رابغلاو ءاملا ذوفن نم ةيامح

 150,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم
ةعاس ةعاس 800 : حلملا بابض رابتخإ ةمواقم

VDC 32-16 : ليغشتلا دهج  MIL-STD-461G ،MIL-STD-810H  تاداهش كلتمي
،MIL-STD-1275E

 71 + ةيوئم ةجرد 40- : ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد UL, CE GOST-Rريياعمل قباطم

ةينقتلا تازيمملا

ناولألا رايخ
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ققحتلاو رابتخإلا ةيلباق

 ةفلتخم ةاكاحمو رابتخا نئابك 4 عم هئارشب اوماق يذلا ماظنلل ةدوجلا ةبقارمو ققحتلا طاشن اهئالمعل مدقت ، ةيعانصلا (Nero)ورين
 متي طاشنلا اذه .(Stanag 4317 )وتانلا رايعمل اًقفو ممصملا (ARES) قالفنإلا عمق ماظن لجأ نم ةبكرملا ىلعو اهعنصم يف ةدوجوم
 و Fireball زيكرت تارابتخا .ملاعلا ىوتسم ىلع ةروطتم رابتخإ تاءارجإ كلتمي يذلا (Stanag 4317 )وتانلا رايعمل  4 ةلحرملا قفو
HFC ماظنلا نأ ظحول ، تارابتخالا هذهل ةجيتن .ليمعلا بلط بسح، ةاكاحملا نئابك يف وأ ةبكرملا ىلع متت ، سيياقملا هذه يف ةدوجوملا 
.ةيناث يللم 250 نوضغ يف هئفطيو ةيناث يللم 3 يف قيرحلا فشتكي

 مسقلا يف دوجوملا زيكرتلا رابتخا مسقل اًقفو (NATO STANG-4317 HFC227 EA) زيكرتلا ةيمك ىلا عوجرلاب متي رابتخإلا اذه
(NATO Stanag 4317 4.4.3). امدنع بيبانألا يف دوجوملا لماعلاب نورثأتيس ةبكرملا يف نولماعلا ناك اذإ ام ديدحت وه انه فدهلا 

.ةبكرملا يف زاغلا زيكرت سايق قيرط نع ، اًطشن ماظنلا نوكي

 زيكرت رابتخإ
(NATO STANG-4317 HFC227 EA)

 زيكرتلا سايق رعشتسم
(NRE-227 – HFC227 EA)

(NATO Stanag 4317) 4 ةلحرملا رابتخإ ةشاش

 رابتخإ
(NATO STANAG-4317 HFC227 FIREBALL)

.ءوضلا ةفاثك سايق عم زاهجلا تيبثت عضوم يف زيكرتلا تانايب ىلع لوصحلا متي

 راعتشسإلا زاهج ىلع نم قئاقد 5 ةليط تانايب لدعم ذخأ و ةيناث 30 لوا ةدمل سايقلا متي
 يف بوبنألا غيرفت لبق ىندأ دحك ةفلتخم طاقن 3و ىصقأ دحك ةفلتخم طاقن 10 ىلع عوضوملا

.(Stanag 4317 قئاثول ًاقفو راعشتسإ ةزهجا 3 نع لقيال ام عضو بجي) . ةبكرملا
 ةقيثو بسح عيرسلا رعشتسملا ةئف نمض جردم) (>زتره 100 ) تانيعلا ذخأ لدعم •

AEP-4317).
25% - 0% سايقلا قأطن •
.ةيوئم ةجرد 40 – ةيوئم ةجرد 0 : ليغشتلا ةرارح ةجرد •
.طاقن 10 دنع نمازتم سايق ذخأ ىلع ةردقلا •

 تقو زواجتي الأ بجي . ةاكاحملا رابتخا ةنيباك وأ ةبكرملا يف ءافطإلاو راعشتسإلا تقو تاسايق ءارجإ متي (FIREBALL) رابتخإ عم
.ةيناث يللم 250 يلامجإ اذه ءافطإلاو راعشتسإلا

Fireball رابتخا ةردق تازيم
.ناوث 3 ةليط F-54 تارئاطلا دوقو نم لم 200 شر •
.ةيوئم ةجرد 85 دوقولا نازخ •
.ةيوئم ةجرد 65 دوقولا ةيلحت طخ •
.ليعشت ةيلآ •
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