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 انعناصم

 (Nero) ورينل ةرقنأ عنصم
 ةيعافدلا تاعانصلل

 ورينل ةيدوعسلا ةكلمملا بتكم
(Nero) ورينل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عنصم ةيعافدلا تاعانصلل 

(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



29
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

 (NERO) قيرحلا ءافطإ ةمظنأ ريدصت
ةلود 29 ىلا



ARma ةقاط ةمظنأ
 ، ةبكرملا اهجتنت يتلا ةقاطلا نع رظنلا فرصب ، ةيركسعلا تاصنملاو ةيركسعلا تابكرملا عيمج

 لالخ نم اهريفوت متي ةقاطلا هذه .اهيدل يتلا ةمظنألا طاشن ىلع ظافحلل ةيفاضإ ةقاط ىلإ جاتحت اهنإف
 ىلا جاتحت تاصنملا ضعب .ةبكرملا دجاوت عقوم يف ةكبشلا ءابرهكل نم وأ فلتخم ةقاط ديلوت ماظن

.مهل ةحاتملا ةقاطلا ديلوت ةمظنأ عيمج لامعتسإ ىلا مهرطضي امم ، ًادج ةيلاع ةقاط

 ةمظنألاو ةصنملا اهجاتحت يتلا ةقاطلا ريفوتب موقت ، ةيعانصلا (Nero) ورينل (ARMA) ةقاط ةمظنأ
 تادلوملا ةمظنأ ريفوت ، ةيركسعلا تاصنملاو ةيركسعلا تابكرملا يف  ةبكرملا ىلع ةردقلا رفوت يتلا

 ةقاط ةيركسعلا ةبكرملل ةمظنألا هذه رفوت .رمتسم رايت / ددرتم رايت لوحم و APU ، PTO ، ةيركسعلا
 تاردق ققحت ؛ ةوقلا هذه لضفب ةيركسعلا ةصنملا .نيبولطملا مجحلاو ةزيملا يف AC-DC لثم ةيفاضإ

.ةتماص تايلمع ةردقو ةبكرملا ةصنم ىلع يلاع ةيقوثوم لدعم لثم

 .ددع 5-4 يه ةقاطلا جتنت يتلا ةمظنألا لدعم نكل ، ةبكرملا ىلع ةمظنألا تارشع دجوت هسفن تقولا يف
 ءاطخألا ذخأو هب مكحتلا ، يئاقلت لكشب هذه ةقاطلا تاجايتحإ ةمظنألا عيزوت لجأ نم ةقاط تادحو دجوت
 تادحو .مدختسملل دعُب نع و تنرثيإ ةلصوب مدختسملل اهليصوتو تامالعإلا و ماظنلا يف ةنوكتملا

 ةبكرملا ىلع ةدوجوملا تاصنملا اهجتنت يتلا ةقاطلا اًيئاقلت عزوت يتلا ةمظنألا يه ، هذه ةقاطلا عيزوت
 تارابتخإ حاجنب تزاتجإ ، هذه ةيكذلا ةقاطلا لولح .اهب مكحتت يتلاو ، ةمظنألاو تاصنملا جايتحإ بسح

(MIL STD 810H) ، (MIL STD 461)  ةيساقلا ةيئيبلا فورظلا عيمج يف لمعلا اهنكمي ةلهؤم ةمظنأ يهو.



تادلوملا ةلئاع

8- ةحفصلا
3 KVA - G3M 

29- ةحفصلا
APU - A12011

39- ةحفصلا
 GDU ةقاطلا عيزوت ةدحو

336

45- ةحفصلا
PTO P40 ددرتملا رايتلا دلوم

45- ةحفصلا
PTO P50 ددرتملا رايتلا دلوم

11- ةحفصلا
15KVA - G15M

28- ةحفصلا
APU - A151K

41- ةحفصلا
 PDU 80ةقاطلا عيزوت ةدحو

47- ةحفصلا
AC/DC Convertidor

17- ةحفصلا
25 KVA - G25MC

34- ةحفصلا
NL-1628مكحت ةدحو 

43- ةحفصلا
 PDU 70ةقاطلا عيزوت ةدحو

37- ةحفصلا
تادعملا ةنيباك ىوأم

19- ةحفصلا
28KVA - G28M

36- ةحفصلا
A20-F مكحت ةدحو

APU ةلئاع

ةقاطلا عيزوت تادحو

PTO ةمظنأ و (رجراشير) ةيراطبلا ةرادإ



 ةئفل ةماعلا تازيمملا
ةيعرفلا تاجتنملا

(ARMA) ةقاط ةمظنأل

 مكحت تادحو
ةيكذ

 ةقاط ةعس
2-1000 

 طاووليك

 ءادأ
يلاع

 ةعاس 24
 ريغ ةقاط
ةعطقنم

 ميمصت
 طوغضم
  تمصو
قئاف

 ةيقوثوم
 يف 100%

 فورظلا
ةيساقلا

 ةصنم
 – ةجودزم
ةلومحم

 نع لوصولا
 ميمصتدعُب

 بسح صاخ
ةجاحلا



 ةيركسع تادلوم

 يركسع دلوم ريوطت ةيناكمإ
 1000 ىلا طاووليك 2 نم
طاووليك

 نأ نود لمعلا ىلع ةردقلا
ةيوئم ةجرد 55 يف نخست

 روطتم مكحت قودنصو ةينورتكلإ تاقاطب
 ةينورتكلإلا ةحوللا لحم لحيل ًاصيصخ
%30 ةبسنب مجحو نزو ليلقت لجأ نم

 7 يف  55dB – ًادج ةتماص
.رتم

(MIL-STD-1275E) قفاوتم
(MIL-STD-810G) تارابتخإ لمكأ
(MIL-STD-461 EMI) تارابتخإ لمكأ

لكش ىلع هقيبطت نكميو ةممصم
ةلومحم ةجودزم ةصنم

 تاسايقلا بسح ميمصت
.ةصاخلا
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KVA - G3M 3  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
لومحم دلوم

ةيطايتحالا ةقاطلا
3 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
2,5 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
1

لاصتالا عون
RS422 – TCP

توصلا ىوتسم
75 dB 7 رتم.

نزولا
مجك 156

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
LT/S 3 - ةعاس

ةيراطبلا ةعس
40 AH 

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
882×525×603 ±5 mm

كرحملا تازيمم دلوملا تازيمم

ةيركسعلا ريياعملا

جورخلا ةقاط 7 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2% V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

كرحملا اتوبوك

ليدوملا Z482

جورخلا ةقاط 9,3 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 2

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا
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635 ±5 mm 922 ±5 mm

KVA - G5M 5  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
لومحم دلوم

ةيطايتحالا ةقاطلا
5 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
4 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
1

لاصتالا عون
CANBUS/Seri/Ethernet

توصلا ىوتسم
95 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 230

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
LT/S 3 - ةعاس

ةيراطبلا ةعس
40 AH 

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
922x635x917 ±5 mm

دلوملا تازيممكرحملا تازيمم

ةيركسعلا ريياعملا

جورخلا ةقاط 7 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2% V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

MIL-STD-461F MIL-STD-810G
 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

كرحملا اتوبوك

ليدوملا Z482

جورخلا ةقاط 9,3 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 2

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

91
7 

±5
 m

m
73

2 
±5

 m
m
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KVA - G7M 7  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
لومحم دلوم

ةيطايتحالا ةقاطلا
7 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
5 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
1

لاصتالا عون
RS422 – TCP

توصلا ىوتسم
75 dB a 7 رتم.

نزولا
مجك 170

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
 3 LT/S

ةيراطبلا ةعس
70 AH @12V

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
922×538×701 ±5 mm

كرحملا تازيمم
جورخلا ةقاط 7 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2% V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا اتوبوك

ليدوملا Z482

جورخلا ةقاط 9,3 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 2

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
922×538×701 ±5 mm

 

KVA-G15M 15  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
لومحم دلوم

ةيطايتحالا ةقاطلا
10 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
12,5 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
1

لاصتالا عون
RS422 – TCP

توصلا ىوتسم
75 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 700

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
5 LT/S

ةيراطبلا ةعس
95 AH @12V 

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
882x 525 x 527,50 ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 24,5 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2% V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا اتوبوك

ليدوملا D1105T

جورخلا ةقاط 24,5 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 3

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA - G17M 17  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
لومحم دلوم

ةيطايتحالا ةقاطلا
17 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
12,5 KVA (10KW)

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
1

لاصتالا عون
RS422 – TCP

توصلا ىوتسم
75 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 863

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
5 LT/S

ةيراطبلا ةعس
95 AH @12V 

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا) داعبألا
1125x1167x748 ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 17 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2% V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا اتوبوك

ليدوملا D1105T

جورخلا ةقاط 24,5 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 3

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA - G20M 20  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
شرف نودب H ةئف

ةيطايتحالا ةقاطلا
20 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
16 KVA 

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
RS422 – TCP

توصلا ىوتسم
70 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 900

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 8,6 ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
LT/S

ةيراطبلا ةعس
95 AH @12V 

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا) داعبألا
1484x1318x791 ±5 mm

جورخلا ةقاط 20 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2,5 % V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا تازيمم
كرحملا Perkins

ليدوملا 404D-22G

جورخلا ةقاط 33 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 1500 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA – G22D 22,5  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
جودزم/ةكس/ةصنم

ةيطايتحالا ةقاطلا
22,5 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
18,5 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
RS422 – TCP/ IP-CANBUS

توصلا ىوتسم
75 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 1000

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 - ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
8,6 LT/S

ةيراطبلا ةعس
95 AH @12V

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
2456×678×1734 ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 33 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2% V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا اتوبوك

ليدوملا V1505T

جورخلا ةقاط 9,3 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA – G25DM 25  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
جودزم/ةكس/ةصنم

ةيطايتحالا ةقاطلا
25 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
20 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
RS422 – TCP/ IP-CANBUS

توصلا ىوتسم
75 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 800

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

 ةجرد 60+ / 40-نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 - ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
6,1 LT/S

ةيراطبلا ةعس
95 AH @12V

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
1655×793×1318 ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 25 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2,5 % V

ىوصقلا ةعرسلا 1500 RPM

كرحملا Perkins

ليدوملا 404D22G

جورخلا ةقاط 30 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 1500 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA – G25M 25  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
نوركنس/ةصنم

ةيطايتحالا ةقاطلا
25 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
20 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

3دهجلا لحارم ددع

لاصتالا عون
RS422 – TCP/ IP-CANBUS

توصلا ىوتسم
64 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 860

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

 ةجرد 60+ / 40-نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 - ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
8,6 LT/S

ةيراطبلا ةعس
95 AH @24V

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
1907×664×1406 ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 30 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2,5 % V

ىوصقلا ةعرسلا 1500 RPM

كرحملا Perkins

ليدوملا 404D-22TG

جورخلا ةقاط 36 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA – G25MC 25  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
نوركنس/ةصنم

ةيطايتحالا ةقاطلا
28,8 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
22,5 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
RS422 – TCP/ IP-CANBUS

توصلا ىوتسم
64 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 1000

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

 ةجرد 60+ / 40-نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 - ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
8,6 LT/S

ةيراطبلا ةعس
120 AH @24V

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
1907×600×1406 ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 28,8 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2,5 % V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا اتوبوك

ليدوملا V1505T

جورخلا ةقاط 33 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA – G255 25  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
نوركنس/ةصنم

ةيطايتحالا ةقاطلا
28 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
22,5 KVA

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
RS422 – TCP/ IP-CANBUS

توصلا ىوتسم
64 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 1000

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 - ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
6,1 LT/S

ةيراطبلا ةعس
120 AH @24V

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
2000×600×1107 ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 28,8 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2,5 % V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا اتوبوك

ليدوملا V1505T

جورخلا ةقاط 33 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA – G28M 28  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
نوركنس/ةصنم

ةيطايتحالا ةقاطلا
28,8 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
22,5 KVA 

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
RS422 – RS485

توصلا ىوتسم
70 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك 1000

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 - ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
7,8 LT/S

ةيراطبلا ةعس
95 AH @24V 

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
1195x800x1620 ±5 mm

كرحملا تازيمم
جورخلا ةقاط 28,8 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2,5 % V

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

كرحملا اتوبوك

ليدوملا V1505T

جورخلا ةقاط 33 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 3000 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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KVA-G80S 80  ةيركسع تادلوم

دلوملا عون
 نوركنس/ةصنم

ةيطايتحالا ةقاطلا
80 KVA

ةرمتسملا ةقاطلا
62,5 KVA 

ددرتلا
50 Hz

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
RS422 – TCP

توصلا ىوتسم
7 Metrede 70 dB

نزولا
5± مجك 2000

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

 ةجرد 60+ / 40-نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 - ةعاس/رتلكالهتسإلا – دوقولا عون
10 LT/S

ةيراطبلا ةعس
120 AH @24V 

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
1484x1318x791  ±5 mm

كرحملا تازيمم

جورخلا ةقاط 110 KVA

ةيامحلا ةئف IP23

دهجلا ةيساسح ± 2,5 % V

ىوصقلا ةعرسلا 1500 RPM

كرحملا Perkins

ليدوملا 1104C-44TAG2

جورخلا ةقاط 33 kW

كرحملاةقاط ومعيئام ديربت
لزيد كرحم كرحملا

تاناوطسإلا ددع 4

ىوصقلا ةعرسلا 1500 RPM

ليغشتلا ماظن ةيئابرهك ةيادب

ةينقتلا تازيمملا

ةيركسعلا ريياعملا
MIL-STD-461F MIL-STD-810G

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةيلاع

 ةرارح ةجرد رابتخإ
ةظفخنم

ةبوطرلا رابتخإ زازتهإلا رابتخإ

دلوملا تازيمم
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 (A2304) دلوم مكحت قودنص
 (يدرف ماظن)

 (NR-200) دلوم مكحت قودنص
(نمازتمو جودزم ماظن)

 ءانثأ ةلهس ةلخادمب مدختسملا مايق لجا نم دلوملا ىلع هتيبثت مت •
.ةنايصلا

.دلوملا يف دوجوملا أطخلاو يحصلا عضولا رهظُي •
%95 زاهجلا لخاد رابتخأ ةيلباق دجوت •
 ىلا لوصولا ةيناكمغ مدقي .(IP67) ريياعمل قباطم لكشب هميمصت مت •

.صيخشتلا لضفب لصفم (log) ديق 550 رخآ
.تلوف 36-9 قاطن نيب لمع ةيناكمإ مدقي •
.ةحولل ةجاح كانه تسيل ، لماكلاب لصتم يفلخلا بناجل •
.(MIL-STD-461E/F) و (MIL-STD-810G) ريياعمل بسانم •
مم 5 -/+160×213×140 : (عافترإلا×لوطلا×ضرعلا) سايقلا •
0.1 -/+ مجك 3,1 : نزولا •
 : تالاصتإلا لوكوتورب •

.ةكبشلا وأ ةددعتملا تادلوملا تاقيبطت نيب لهس لاقتنإ •
                   مكحت ةدحو عم ةدوجوملا ةكبشلل ًايزاوم دلوم نم رثكأ ليصوت •

Intelicontroller 210
.قالزنالا نمازت وأ روطلا نارتقإ : نمازتلا نم ناعون •
• Isochronous (CAN) وأ Droop ، ضافخنا كلذ يف امب لامحألا مساقت 

.ئراوطلا
.(Tier 4 Final) معد لمشي امب (EFI) تاكرحم عم رشابم لصاوت •

 »US, CAN, RS485

 »USB Master هليزنت وأ تباثلا جمانربلا ليمحت وأ نيوكتلل.

 »RS232 قحلمو RS485 دعاسملا جمانربلا ةدحو عم.

 » .ةيطمنلا تادحولا عم  (GPRS/3G/4G) ، تنرثيإ مادختساب تنرتنإلا ىلإ لوصولا

 » .ليكشتلل لباقلا RTU سوبدوم وأ TCPو SNMP v2 تالوكوتورب معد

 » InteliConfig كلذ يف امب ةشاشو PLC ررحم عم يلخادلا PLC معد

 » .ةفلتخم تاغلب ةطشن ينورتكلإ ديرب لئاسرو SMS لئاسر

 » .بيولا فرشم ىلع نم ةبقارملاو  يفارغجلا جايسلا

ليصوتلاو تالاصتإلا تاراهم
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(A3008) دلوم مكحت قودنص
(يدرف ماظن)

 ءانثأ ةلهس ةلخادمب مدختسملا مايق لجا نم كرحملا ىلع هتيبثت مت •
.ةنايصلا

.دلوملا يف دوجوملا أطخلاو يحصلا عضولا رهظُي •
%95 زاهجلا لخاد رابتخأ ةيلباق دجوت •
 رخآ ىلا لوصولا ةيناكمإ مدقي .(IP67) ريياعمل قباطم لكشب هميمصت مت •

.صيخشتلا لضفب لصفم (log) ديق 550
.تلوف 36-9 قاطن نيب لمع ةيناكمإ مدقي •
.ةحولل ةجاح كانه تسيل ، لماكلاب لصتم يفلخلا بناجلا •
.(MIL-STD-461E/F) و (MIL-STD-810G) ريياعمل بسانم •

 سايقل
(عافترإلا×لوطلا×ضرعلا) 83x161x212 ±5 mm

نزولا 0.1± مجك 0,9

 CANBUS J1939 - RS485 تالاصتإلا لوكوتورب
- RS422 

DC تلوف 36-9 ليغشتلا دهج

أطخلا تارشؤم ةينقتلا تازيمملا

1. ةجمربلا سبقم

لوحملا قالغإ / حتف .2

3. DC نحش قالغإ / حتف

دوقولا لقن .4

5. AC نحش قالغإ / حتف

6. ءاغلإ

راذنإلا ميتعت قالغإ / حتف .7

8. نيميلا ىلع دوجوملا رشؤملا راذنإ

راسيلا ىلع دوجوملا رشؤملا راذنإ .9

رزلا تازيمم

AC دئاز رايت •
ماع أطخ •
ضفخنم دوقو ىوتسم •
عاعشملا يف ءام دجوي ال •
كرحملل ةيلاع ةرارح ةجرد •
كرحملل ضفخنملا تيزلا طغض •
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 لقن ةحول
(N10) 

 تانحشلا ىذغتت   ، ةكبشلا يف ءابرهك دوجو رارمتسا عم •
 ةكبشلا يف ءابرهكلا عطقنت امدنع نكل  .تاكبشلا نم
 ةيذغت يف رمتسيو لمعلا يف دلوملا أدبي ضفخني وأ
 دعب ىرخأ ةرم ةكبشلا ىلا ةقاطلا هذه لقن متي .تانحشلا
 فقوتيو يعيبطلا هريس ىلا يئابرهكلا رايتلا عوجر
 اذهب موقي يذلا رصنعلا فيرعت متي .لمعلا نع دلوملا
.لقنلا ةحول هنأ ىلع لقنلا

 ةيعانصلا (Nero) ورين اهتروط يتلا (N10) لقن ةحول •
 جتان ساسأ ىلع دلوملا نم ةمداقلا ةقاطلا هجوي ماظن ،
 نيتوقلا لخادت عنمي . ةقاطلا ليدبتب موقيو تانحشلا
 مكحتلا متي ، ماظنلا اذه عم .ةكبشلا لاصتإ تاهج حتفب
 لقنلا متي و حيتافملا فرط نم دلوملاو ةكبشلا ةقاطب
. نمآ لكشب

 دلوملا دجاوت ناكم يف هبيكرت متي ، (N10) لقن ةحول •
  ةتقؤملا ةيئابرهكلا ةقاطلا ريفوت لجأ نم  يطايتحإلا
 بقارت .ةيطايتحالا ةقاطلا ردصم لشف  لاح يف دلوملل
 تاجومتلا .ةيئابرهكلا ةكبشلا ةقاط رارمتساب ةحوللا هذه
 ةدوج يف ةيدج لكاشم وأ ام عاطقنإ لبق ثدحت دق يتلا
.لمعلا يف دلوملا ءدب رمأ زفحي ةقاطلا

 »  ىندألا دحلا
ةكبشلا دهجل

 »  ىلعألا دحلا
ةكبشلا دهجل

 »  دهجل ىندألا دحلا
دلوملا

 »  دهجل ىلعألا دحلا
دلوملا

 »  ىندألا دحلا
ددرتلل

 »  ىلعألا دحلا
ددرتلل

 » دلوملا ءدب ددع  »  راظتنالا ةدم
ءدبلا لبق

 »  راظتنالا ةدم
ءدبلا لالخ  » ءدبلا ةدم  » فقوتلا ةدم  »  راظتنإ ةدم

ةكبشلا

 » ديربتلا ةدم  »  لصوم ةدم
ةكبشلا  » دلوملا لصوم ةدم

 »  رايتخا
 عباتتلا
تيزلا تالخدمو

 »  ليغشت رخأت
دلوملا

 »  ليغشت  ةدم
ىصقألا كرحملا

ليدعتلل ةلباق تاملعم
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ليدوملا G3M G5M G6M G15M G17M G20M

دلوملا عون لومحم دلوم لومحم دلوم لومحم دلوم لومحم دلوم ةكس / ةصنم H Glass

ةيطايتحالا ةقاطلا  وليك 3
ريبمأ تلوف

 وليك 5
ريبمأ تلوف

 وليك 6
ريبمأ تلوف

 وليك 15
ريبمأ تلوف

 وليك 17
ريبمأ تلوف

 وليك 20
ريبمأ تلوف

ةرمتسملا ةقاطلا  وليك 2,5
ريبمأ تلوف

 وليك 4
ريبمأ تلوف

 وليك 5
ريبمأ تلوف

 وليك 12,5
ريبمأ تلوف

 وليك 12,5
ريبمأ تلوف

 وليك 16
ريبمأ تلوف

ددرتلا زتره 50 زتره 50 زتره 50 زتره 50 زتره 50 زتره 50

ديربتلا ماظن  ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

دهجلا لحارم ددع 1 1 1 1 1 1

ليصوتلا عون RS422-TCP RS422-TCP RS422-TCP RS422-TCP
RS422-
TCP/
IP-Canbus

RS422-
TCP/
IP-Canbus

توصلا ىوتسم 75 dB  7 يف 
رتم

95 dB  7 يف 
رتم

75 dB  7 يف 
رتم

75 dB  7 يف 
رتم

70dB  7 يف 
رتم

70dB  7 يف 
رتم

مجك 156 نزولا مجك 230 مجك 170 مجك 700 مجك 1000 مجك 900

ليغشتلا ةرارح ةجرد -32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

نيزختلا ةرارح ةجرد  ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

دوقولا عون رتل 3 / لزيد رتل 3 / لزيد رتل 3 / لزيد رتل 5 / لزيد رتل 5 / لزيد  8,6 / لزيد
رتل

ةيراطبلا ةعس 40 AH 40 AH 38 AH @12 
V

95 AH @12 
V

95 AH @12 
V 2 PCS

95 AH @12 
V 2 PCS

كرحملا اتابوك اتابوك اتابوك اتابوك اتابوك اتابوك

ليدوملا Z482 Z482 Z482 D1105T D1105T D1105T

تادلوملا تاليدوم
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G22D G25DM G25M G25MC G255 G28M G80S

جودزم / ةصنم ةكس / ةصنم ةكس / ةصنم ةصنم دلوم ةصنم دلوم ةصنم دلوم ةصنم دلوم

 وليك 22.5
ريبمأ تلوف

 وليك 25
ريبمأ تلوف

 وليك 25
ريبمأ تلوف

 وليك 25
ريبمأ تلوف

 وليك 25
ريبمأ تلوف

 وليك 28,8
ريبمأ تلوف

 وليك 80
ريبمأ تلوف

 وليك 18,5
ريبمأ تلوف

 وليك 20
ريبمأ تلوف

 وليك 20
ريبمأ تلوف

 وليك 22,5
ريبمأ تلوف

 وليك 22,5
ريبمأ تلوف

 وليك 22,5
ريبمأ تلوف

 وليك 62,5
ريبمأ تلوف

زتره 50 زتره 50 زتره 50 زتره 50 زتره 50 زتره 50 زتره 50

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

 ديربت ماظن
يئام

3 3 3 3 3 3 3

RS422-
TCP/
IP-Canbus

RS422-
TCP/
IP-Canbus

RS422-
TCP/
IP-Canbus

RS422-
TCP/
IP-Canbus

RS422-
TCP/
IP-Canbus

RS422-
TCP/
IP-Canbus

RS422-
TCP/
IP-Canbus

75 dB  7 يف 
رتم

64 dB  7 يف 
رتم

70 dB  7 يف 
رتم

75 dB  7 يف 
رتم

75 dB  7 يف 
رتم

75 dB  7 يف 
رتم

64 dB  7 يف 
رتم

مجك 1000 مجك 800 مجك 860 مجك 1000 مجك 1000 مجك 1000 مجك 2000

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

-32 / + 55 
ةيوئم ةجرد

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 ةجرد 60+ / 40-
ةيوئم

 8,6 / لزيد
رتل

 6,1 / لزيد
رتل

 7,8 / لزيد
رتل

 8,6 / لزيد
رتل

 8,6 / لزيد
رتل

 8,6 / لزيد
رتل

 23 / لزيد
رتل

95 AH @12 
V 2 PCS

95 AH @12 
V 2 PCS

95 AH @12 
V 2 PCS

120 AH 
@12 V 

120 AH 
@12 V

120 AH 
@12 V

120 AH 
@12 V 2 
PCS

اتابوك زنيكريب زنيكريب اتابوك اتابوك اتابوك زنيكريب

404D22G 404D22G V1505T V1505T V1505T V1505T 44TAG2

تادلوملا تاليدوم
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(APU) ةدعاسملا ةقاطلا ةدحوا ةماعلا تاردقلا

 ةبكرم يف هجمد نكمي
 هتيبثت وأ ةيركسع
.يجراخلا فالغلا ىلع

 APU تاميمصت لمع
 100 و تاو وليك 2 نيب
 بلط بسح تاووليك
.ليمعلا

 لخاد ديربتلاب مايقلا
 كرحم ليغشت نود ةبكرملا
 ةخضم ةفاضإب ةبكرملا
.ةيكيلورديه

 ةمظنال لاعف لكشب ليغشتلا ىلع ةردقلا
 لالخ نم ةبكرملا ىلع ةدوجوملا ةحلسألا
 ةبكرملا كرحم رمع ةلاطإو دوقولا ريفوت
 قالفنفا عمق ةمظنا ، ةبكرملا بوساح ،
 تاديدهتلا ةمظنأو ةقاطلا عيزوت ةدحو ،
 ةيجولويبلا ةيئايميكلا ةيوونلا
.ةيعاعشإلا

 لكشب ليغشتلا ىلع ةردقلا
 ىلع ةدوجوملا ةمظنالا عيمجل لاعف
ةبكرملا

 »  ةبولطملا ةقاطلا رفوت ةمظنأ يه ، ةعردملا ةيركسعلا تابكرملا يف ، (ةدعاسملا ةقاطلا تادحو) APU ةمظنأ
 لجا نم ةقاطلا ءاطعإو ةبكرملا فيكم ماظن ليغشتب موقتس يتلا ةبكرملا لخاد ءاوهلا فييكت و ةبكرملل
.ةبكرملا ليغشت فاقيإ دنع تابكرملا ىلع ةمظنألل لاعفلا ليغشتلا

 »  عيمجب ءافيإلا لجأ نم ةقاطلا ريفوت ىلع ةردق كلتمت ، ةعردملا تابكرملا يف اهجمد متي يتلا ةمظنألا هذه
.ةبكرملا كرحم ليغشت نود ةبكرملا ىلع ةدوجوملا تايلاعفلا
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DC ةقاط
تاو وليك 8

     A/C طغاض ماظن
تاو وليك 8

ةيكيلورديه ةقاط
تاو وليك 4

APU - A22k
  

ةرمتسملا ةقاطلا
20 KVA

دهجلا جاتنإ
330 A

جورخلا ةقاط
20,3 KVA 

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
28,5 VDC

دهجلا ةيساسح
%15 ± 0,3

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

توصلا ىوتسم
85 dB  7 رتم.

نزولا
5± مجك  450

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

كالهتسإلا / دوقولا عون
رت 10 / ةعاس/رتل

دوقولا ةعس
يجراخ نازخ

 كرحملا عون
زنيكريب

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
1168x1595x860  ±5 mm

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا

طغاضلا
7 KW
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APU - A20k

  

ةرمتسملا ةقاطلا
20 KVA

دهجلا جاتنإ
160 A

ةيمسإلا جاتنإلا ةقاط
20,3 KVA 

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
28,5 VDC

دهجلا ةيساسح
%15 ± 0,3

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

توصلا ىوتسم
85 dB  7 رتم.

نزولا
5± مجك  350

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

رتلكالهتسإلا / دوقولا عونةقاط
رتل 10 / ةعاس

دوقولا ةعس
يجراخ نازخ

 كرحملا عون
Perkins

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
3190x1190x875 ±5 mm

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا

طغاضلا
8 KW

A/C طغاض ماظن
تاو وليك 8

DC ةقاط
تاو وليك 8

ةيكيلورديه ةقاط
تاو وليك 4
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 كرحملا عون
Perkins

APU - A151K

 

ةرمتسملا ةقاطلا
8,4 KVA

دهجلا جاتنإ
300 A

ةيمسإلا جاتنإلا ةقاط
8,4 KVA 

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
28 VDC

دهجلا ةيساسح
28 ± 0,3

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 50+ / 40-

توصلا ىوتسم
80 dB  7 رتم.

نزولا
5± مجك  450

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

كالهتسإلا / دوقولا عونةقاط
Lt 6,3 / ةعاس/رتل

دوقولا ةعس
يجراخ نازخ

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
675x1754x947 ±5 mm

طغاضلا
8 KW 

A/C طغاض ماظن
تاو وليك 8

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا
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APU - A12011

ةرمتسملا ةقاطلا
18,7 KVA

دهجلا جاتنإ
200 A

ةيمسإلا جاتنإلا ةقاط
12 KVA 

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
28 VDC

دهجلا ةيساسح
± 2,5

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

توصلا ىوتسم
70 dB  7 رتم.

نزولا
5± مجك  114

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

كالهتسإلا / دوقولا عونةقاط
يجراخ نازخ / ةعاس/رتل

دوقولا ةعس
يجراخ نازخ

 كرحملا عون
 اتوبوك

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
565x433x621 ±5 mm

طغاضلا
2x8 KW

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا
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APU - A21822

ةرمتسملا ةقاطلا
8,4 KVA

دهجلا جاتنإ
330 A

ةيمسإلا جاتنإلا ةقاط
11 KVA

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
28 VDC

دهجلا ةيساسح
± 2,5

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 63+ / 40-

توصلا ىوتسم
69 dB  7 رتم.

نزولا
5± مجك  163

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

كالهتسإلا / دوقولا عونةقاط
يجراخ نازخ / ةعاس/رتل

 ةعس
يجراخ نازخدوقولا

 كرحملا عون
 اتوبوك

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
569x536x542 ±5 mm

طغاضلا
يرايخ

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا
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APU - A1621K

  

ةرمتسملا ةقاطلا
18,7 KVA

دهجلا جاتنإ
240 A

ةيمسإلا جاتنإلا ةقاط
12 KVA 

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
28 VDC

دهجلا ةيساسح
28 ± 0,3

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

توصلا ىوتسم
85 dB  7 رتم.

نزولا
5± مجك  240

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 49+ / 32-

كالهتسإلا / دوقولا عونةقاط
يجراخ نازخ / ةعاس/رتل

 ةعاس/رتل دوقولا ةعس
يجراخ نازخ 

كرحملا
 يدومع

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
1420x623x420 ±5 mm

طغاضلا
يرايتخا

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا
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APU - A141F

  

ةرمتسملا ةقاطلا
4,5 KVA

دهجلا جاتنإ
160 A

جورخلا ةقاط
12 KVA 

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
28,5 VDC

دهجلا ةيساسح
28,5 ± 0,3

 / 40-نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+

توصلا ىوتسم
85 dB a 7 رتم.

نزولا
5± مجك  150

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 49+ / 32-

كالهتسإلا / دوقولا عونةقاط
Lt 10 / ةعاس/رتل

نازخدوقولا ةعس
يجراخ 

كرحملا
اتوبوك

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
530x564x660 ±5 mm

طغاضلا
يرايتخا

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا



01.08.2022 REV0 / CODE: NER-CAT-613 / NAME: NERO-ARMA ARAB
34

APU - A20F

  

ةرمتسملا ةقاطلا
20 KVA

دهجلا جاتنإ
190 A

جورخلا ةقاط
33 KVA 

ديربتلا ماظن
يئام ديربت ماظن

ريبمأ ىصقأ
28 VDC

دهجلا
24 VDC

دهجلا ةيساسح
28 ± 0,3

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 50+ / 40-

توصلا ىوتسم
80 dB  رتم 7 يف

نزولا
5± مجك  280

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

كالهتسإلا / دوقولا عونةقاط
Lt 6,3 / ةعاس/رتل

يجراخ نازخدوقولا ةعس

كرحملا
اتوبوك

(عافترإلا×ضرعلا×لوطلا ) داعبألا
672x632x1104 ±5 mm

طغاضلا
8 KW

A/C طغاض ماظن
تاو وليك 8

APU تازيمم ةماعلا تازيمملا
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.ةنايصلا دنع مدختسملا ةلخادم ليهستل APU نم بيرق ناكم يف هتيبثت متي •
APU يف ةدوجوملا أطخلا تالاح ضرع •
.ًايئاقلت APU ءدب دنع ةلكشم ثودح دنع ةرشابملا ةلخادملاب مايقلل رارزأ دجوت •
 لضفب لصفم (log) ديق 550 رخآ ىلا لوصولا ةيناكمإ مدقي .(IP67) ريياعمل قباطم لكشب هميمصت مت •

.صيخشتلا
.(MIL-STD-461E/F) و (MIL-STD-810G) ريياعمل بسانم •

(عافترإلا×لوطلا×ضرعلا) داعبألا 140x213x160 ±5 mm

نزولا 0.1± مجك 3,1

تالاصتإلا لوكوتورب CANBUS J1939

ليغشتلا دهج 24 VDC

 مكحت ةدحو
(NL-1628) ةدعاسملا ةقاطلا ةدحو
أطخلا تارشؤم

ةينفلا تازيمملا

كرحملل ةيلاع ةرارح ةجرد •
ضفخنم تيز ىوتسم •
يلاع نيباكلا ءام ىوتسم •
دودسم ءاوهلا رتلف •
ضفخنم عاعشملا ءام ىوتسم •
حوتفم ةنايصلا ءاطغ •
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1. A/C CLUTCH: ماظن ليغشت ءدب نكمي ال A / C 
.ًاحوتفم LED رشؤم نوكي امدنع

2. 
 رشؤم ءيضي : يكيلورديهلا يبلوللا فلملا
 يبلوللا فلملا ليعفت دنع ةقالعلا وذ ديل
.يكيلورديهلا

3.  ةعرس تداز املك : PWM ةيكيلورديه ةحورم
.يكيلورديهلا ديللا ءوض ىوتسم لق ةحورملا

 ةحورم ةعرس تداز املك : PWM عاعشم ةحورم .4
.ةقالعلا وذ ديللا ءوض ىوتسم لق  عاعشملا

5.  نوكي امدنع ةقالعلا وذ ديل ءوض لعتشي : ئراطلا فقوتلا
.اًطشن ئراوطلا تالاح يف فقوتلا رارزأ نم يأ

 امدنع ةقالعلا وذ ديللا ءيضي : كرحملا ديربت .6
.ةيلاع كرحملا ءام ةرارح ةجرد نوكت

7.  ةقالعلا وذ ديل ءوض لعتشي ، تيزلا طغض
.ًاضفخنم كرحملا تيز طغض نوكي امدنع

8. 
 ةقالعلا وذ ديل ءوض لعتشي : نيباكلا ءام ىوتسم
 ضئاف ءام كانه ناك اذإ . نيباكلا يف ءاملا ذافن امدنع
.ًاجراخ هحرط متي ،

 لعتشي ، ًادودسم ءاوهلا رتلف ناك اذإ : ءاوهلا رتلف .9
ةقالعلا وذ ديل ءوض

 ذافن دنع ةقالعلا وذ ديل ءوض لعتشي : عاعشملا ءام ىوتسم .10
.ًاجراخ هحرط متي ، ضئاف ءام كانه ناك اذإ .عاعشملا يف ءاملا

 لاح يف ةقالعلا وذ ديل ءوض لعتشي :FSS راذنإ .11
APU كرحم مسق يف راذنإ ثدح

 يف ءاملا ىوتسم ديزي امدنع : دوقولا ءام رتلف .12
.ةقالعلا وذ ديل رشؤم ءيضي ءاملا رتلف

13.  وذ رزلا ىلع طغضلا دنع : ئراطلا فقوتلا
.ئراوطلا رز ليعفت متي ، ةقالعلا

14.  متي املاط لمعي ، لغشملا : يوديلا لغشملا
.ةقالعلا وذ رزلا ىلع طغضلا

15.  لمعت ، دوقولا ةخضم : ةيوديلا دوقولا ةخضم
.ةقالعلا وذ رزلا ىلع طغضلا ةدم ةليط

16.  ةدم ةليط لمعي ، ءدبلا كرحم : يوديلا ليغشتلا
.ةقالعلا وذ رزلا ىلع طغضلا

17.  ىلع طغضلا ةدم ةليط لمعي ، جهوتلا :يودي جهوت
.ةقالعلا وذ رزلا

18. ACT : كرحملا نيمأت.

19. .دوقولا ةخضم نيمأت : دوقولا ةخضم

20. .ءدبلا كرحم نيمأت : ءدبلا كرحم

21. .جهولا نيمأت : جهولا

22. .جمانربلا ليمحت سبقم :صيخشتلا

1
2

3
4

13

18 19 20 21

22

15 16 17

5
6
7
8
9
10
11

12

14

NL-1628 رز تازيمم 
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مكحت قودنص
(A20-F) دعب نع ةدايقلا

. (APU) ب دعُب نع مكحتلل مدختسُي •
 لوصولا ةيناكمإ رفوي ، ةبكرملا قئاس فرط نم هتيبثتب •

 تامولعملا ةشاش لضفب (APU) يف تانايبلا عيمجل
.هيلع ةدوجوملا

 ماظن ءاغلإ- طيشنت تايناكمإ مدقي ، مكحتلا قودنص •
(APU) ، فيكملا ماظن ءاغلإ- طيشنت.

.(IP67) ريياعمل ًاقفو هميمصت مت •
.(MIL-STD-461E/F) و (MIL-STD-810G) ريياعمل بسانم •

5

1

2

8

7

6

9

10

3

4

1.  قالغإ / حتف رز : قالغإ / حتف
APU

 حتفي رز : فيكملا قالغإ / حتف .2
.فيكملا ماظن قلغيو

3.
 ءارجإ متي : زاهجلا لخاد رابتخإ
 طغضلا دنع زاهجلا لخاد رابتخإ
.ةقالعلا وذ رزلا ىلع

4. 
 دنع ءارجإلا اذه ءاغلإ متي : ءاغلإ
 رز ىلع يناوث 5 ةدمل طغضلا
.زاهجلا لخاد رابتخإ

5.  ةمئاقلا رز – ىلعأل ةمئاقلا رز
لفسأل

6.
 رظح متي : ئراطلا فيقوتلا
 روفلا ىلع APU ةدحو ليغشت
.ةقالعلا وذ رزلا ىلع طغضلا دنع

7. APU لجأ نم ديل تارشؤم : حوتفم 
.تالاحلا

8.  رهظُي يذلا ديللا : حوتفم فيكملا
.فيكملل ةيلاعفلا عضو

9. 
 ءيضي : زاهجلا لخاد رابتخإ
 دنع رمحألا نوللاب CIT حابصم
.رابتخالا لشف

10.  طغضلا دنع ديل رشؤم ئفطني : لطعلا
.ءاغلإ رز ىلع

 رزلا تازيمم

(عافترإلا×لوطلا×ضرعلا) داعبألا 45x155x85 ±5 mm

نزولا 0.1± مجك 0,48  

تالاصتإلا لوكوتورب   CANBUS J1939

ليغشتلا دهج   24V DC

ةينقتلا تازيمملا



01.08.2022 REV0 / CODE: NER-CAT-613 / NAME: NERO-ARMA ARAB
38

تادعملا ةيواح ىوأم

 
ةماعلا تازيمملا

 عيمج يف موقت يتلا لزعلاو ةينبلا كلتمي ، تادعملا ىوأم •
.تايلمعلا لالخ ةطشنلا تازيهجتلاو تادعملا عيمج ةيامحب طورشلا

 لزعلا لجأ نم قيرحلل ةمواقملا ناثيروي يلوبلا ةوغر مادختسإ مت •
.ةيامحلا ىوأم (فقسلا اهيف امب) حطسأ نيب يرارحلا

.RF متاوخب موعدم تادعملا ىوأمل ةيعرفلا تادحولا باوبأ / ةيطغأ •

 فورظلا عيمج يف لمعت ةدحاو (PTZ) اريماك دجوت تادعملا ىوأم يف •
. دعُب نع اهيف مكحتلا نكميو ةيخانملا

.تازازتهإلل مواقم لكشب هميمصت مت تادعملا ىوأم (شنإ 19) نيباك •

.لمحلل ةلباق ةينب كلتمي تادعملا ىوأم •

 هعينصت مت تادعملا ىوأمل تاتبثملا و ليصوتلا طاقن ، فوفر •
.ةنايصلل جاتحت الو أدصلل ةمواقم داوم نم

.قربلا طوقس دض نيلكنارف بيضقب يمحم تادعملا ىوأم •

 قفارملا ضيرأت ةحئال نم سماخلا مسقلل قباطم ، تادعملا ىوأم •
.ةيعيبطلا دراوملاو ةقاطلا ةرازول – ةيئابرهكلا

 حوتفملا عضولا يف ةرقتسم تادعملا ىوأم باوبأ لظت نأ نكمي •
.ةدقع 40 نع لقت ال حاير لظ يف

.ةيركسع ريياعمب تالصومب هزيهجت مت ، ةيامحلا ىوأم •

 ةميقب ةرارح ةجردب دادعإلل لباق فييكت ماظن كلتمي ةيامحلا ىوأم •
.BTU 800 نع لقت ال

MIL-STD-810G 
-500.5 ضفخنم عافترإ/ طغض

MIL-STD-810G 
- 501.5 ةيلاع ةرارح ةجرد

MIL-STD-810G 
- 502.5 ةضفخنم ةرارح ةجرد

MIL-STD-810G 
- 514.6 زازتهإ

MIL-STD-810G 
- 521.3 جيلثت

MIL-STD-810G 
- 507.5 ةبوطر

MIL-STD-810G 
- 506.5 ةشرم

MIL-STD-810G 
- 516.6 تاقعص

MIL-STD-810G 
- 505.5 راهنلا ءوض قيبطت

اهقيبطت مت يتلا تارابتخإلا

12
75

 ±
10

 m
m

 

830 ±10 mm 652,2 ±10 mm 
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ةقاطلا عيزوت تادحو

 ، ةقاطلا عيزوت تادحو
 صاخ لكشب اهميمصت
 مجحلا ، ةجاحلا بسح
 نم ةبولطملا ةعسلاو
 ةيعانصلا (Nero) ورين
 اهجاتنإ متي مث نمو ،
.اهرابتخإو

 كلتمي يذلا GDB ماظن يف
 نيتفلتخم نيتشاش
 ميدقت متي نيتيلاتيجيد
 لثم تامولعم مدختسملل
 حضو ، ليغشتلا ةعاس
 رايخو ةيراطبلا نحش
.ةقاطلا

 اهل ، ةقاطلا عيزوت تادح
 لكشب عيزوتلا ىلع ةردقلا
 ةدحو 50 ىلا يئاقلت
 DC و AC ةقاطب ةفلتخم
 10-2 نم اهريفوت متي
.فلتخم ردصم

 نكمي DC و AC ةقاط
 لكشب اهعيزوت
 ةدحو 50 ىلا يئاقلت
.ةفلتخم

 يه ، ةقاطلا عيزوت تادحو
 تزاتجإ ةيركسع تادحو
 ةجرد تارابتخإ حاجنب
 ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا ةرارحلا
 – تاقعصلا ، ةضفخنملا
 امب (EMI/EMC) و زازتهإلا
 MIL STD) ريياعم بساني
819H) ، (MIL STD 461F) و 
(MIL STD 1275E).

 دجوي يتلا ةدحولا يف
 ةلصفنم مكحت ةحول اهيلع
 ليصوتب موقت ةدحو لكل
 ةدايز لاح يف ، ةقاطلا ةجاح
 متي ةدحول مكحتلا ةحول
 ةقاطلا عاطقنإ مدع نامض
..ىرخألا تادحولل
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(GDU336) ةقاطلا عيزوت ةدحو
 

يركسع لصوم RS422, RS485, CANBUS

 ةيئابرهك الباك .صاخ ضرغل
.ةيمحم ريغو ةيمحم 430x117x260 MM

 يسيطانغمورهكلا قفاوتلا
.يركسعلا مجك 5

.ةيركسع ةيئيب طورش ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

VDC 28 دض ةيصاخ ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

MIL-C-38999  ةيتحتلا ةينبلا
تالاصتالل

MIL-DTL-27500  × ضرعلا × لوطلا ) مجحلا
(عافترإلا

MIL-STD-461E نزولا

MIL-STD-810G ليغشتلا ةرارح ةجرد

MIL-STD-
1275E نيزختلا ةرارح ةجرد

STANAG 
4135AC

Característica de 
Corrente CA

ةينقتلا تازيمملا

ةينفلا تازيمملا

 
ةماعلا تازيمملا

تامولعملا ةشاش •

PSU قالغإ / حتف رشؤمو حاتفم •

ةطشنلا ةدحولا رايتخإ رشؤمو حاتفم •

دلوملا فاقيإ / ليغشت رز •

ئراطلا فاقيإلا رز •

ئراطلا فاقيإلا ديل رشؤم •

راذنإلا طبض ةداعإ رز •

دلوملا ديل رشؤم •

PTO دلوم ديل رشؤم •

ةحوللا رابتخا رز •

ليغشتلا ةعاس رشؤم •

(رضخأ ) ماظنلا ةيراطب ديل رشؤم •

(رضخأ ) ةبكرملا ةيراطب ديل رشؤم •

(رمحأ ) ةبكرملا ةيراطب نحش عضو ديل رشؤم •

(رمحأ ) ماظنلا ةيراطب نحش عضو ديل رشؤم •

( CIT) زاهجلا لخاد رابتخإلا ةلاح نع مالعتسالا رز •

(ةيعرفلا ةمظنألا ددع) قالغإلا / حتفلا رارزأ •

لماكلاب قالغإ / حتف رز دجوي •
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ةينفلا تازيمملا

ريياعملا

 (GAP336) ةقاطلا ليدبت ةحول

تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا RS422, RS485, CANBUS

 × ضرعلا × لوطلا ) مجحلا
(عافترإلا 430x117x260 MM

نزولا مجك 5

ليغشتلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 
ةماعلا تازيمملا

MIL-C-38999 يركسع لصوم

MIL-DTL-27500  ةيئابرهك الباك .صاخ ضرغل
.ةيمحم ريغو ةيمحم

MIL-STD-461E  يسيطانغمورهكلا قفاوتلا
.يركسعلا

MIL-STD-810G .ةيركسع ةيئيب طورش

MIL-STD-
1275E VDC 28 دض ةيصاخ

STANAG 
4135AC

 ددرتملا رايتلا ةيصاخ
(AC) 

تامولعملا ةشاش •

PSU قالغإ / حتف رشؤمو حاتفم •

ةطشنلا ةدحولا رايتخإ رشؤمو حاتفم •

دلوملا فاقيإ / ليغشت رز •

ئراطلا فاقيإلا رز •

ئراطلا فاقيإلا ديل رشؤم •

راذنإلا طبض ةداعإ رز •

دلوملا ديل رشؤم •

PTO دلوم ديل رشؤم •

ةحوللا رابتخا رز •

ليغشتلا ةعاس رشؤم •

(رضخأ ) ماظنلا ةيراطب ديل رشؤم •

(رضخأ ) ةبكرملا ةيراطب ديل رشؤم •

(رمحأ ) ةبكرملا ةيراطب نحش عضو ديل رشؤم •

(رمحأ ) ماظنلا ةيراطب نحش عضو ديل رشؤم •

( CIT) زاهجلا لخاد رابتخإلا ةلاح نع مالعتسالا رز •

(ةيعرفلا ةمظنألا ددع) قالغإلا / حتفلا رارزأ •

لماكلاب قالغإ / حتف رز دجوي •
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تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا RS422, RS485, CANBUS

 × ضرعلا × لوطلا ) مجحلا
(عافترإلا 482x176x630 MM

نزولا مجك 3

ليغشتلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

، AC/DC جرخم يف مكحتلا •

، بوساحلا ةجمربب دعُب نع مكحتلا ةيناكمإ •

 ةبولطملا ةرارحلا ةجردل يئاقلت لكشب  ةرارحلا ةجرد طبض •
، ةئيبلل

، تنرثيإلا ربع فئاظولا عيمج يف مكحتلا ىلع ةردقلا •

 مادختساب مدختسملا ىلإ روفلا ىلع UPS تالاحو للخ لقن •
،  ةقاطلا عيزوت ةدحو

 اهتيذغت متيس يتلا تادعملل يودي لكشب ةقاط ءاطعإ •
، ةقاطلا عيزوت ةدحو ةجمرب نم جورخلاب

 ، UPS) ددرتم رايت لخادم 3 ةرادإ ةقاطلا عيزوت ةدحول نكمي •
، (تادلوملا ، ةنيدملا ةكبش

 امنيب (UPS) تايراطبل يئاقلت لكشب نحشلا ةيناكمإ •
 ، طشن عضو يف ةكبشلا وأ دلوملا نوكي

 عطاوق عم ةرئادلا رصقو دئازلا رايتلا دض ةيامح ريفوت •
 ، لوحملا عونلا نم رئاود

، AC / DC تاجرخم 10 ليدبت ىلع ةردقلا• •

ةماعلا تازيمملا

MIL-C-38999 يركسع لصوم

MIL-DTL-27500  ةيئابرهك الباك .صاخ ضرغل
.ةيمحم ريغو ةيمحم

MIL-STD-461E  يسيطانغمورهكلا قفاوتلا
.يركسعلا

MIL-STD-810G .ةيركسع ةيئيب طورش

MIL-STD-
1275E VDC 28 دض ةيصاخ

STANAG 
4135AC

 ددرتملا رايتلا ةيصاخ
(AC) 

(PDU-80) ةقاطلا عيزوت ةدحو

 

 لطع اهب يطعت يتلا عاضوألا
راذنإو

يلاع ددرتم رايت •

ضفخنم ددرتم رايت •

يسكع ددرتم رايت •

يلاع رمتسم رايت •

ضفخنم رمتسم رايت •

ةيلاع ةرارح ةجرد •

ةضفخنم ةرارح ةجرد •

ريياعملا

ةينفلا تازيمملا
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 لطع اهب يطعت يتلا عاضوألا
راذنإو

يلاع ددرتم رايت •

ضفخنم ددرتم رايت •

يسكع ددرتم رايت •

يلاع رمتسم رايت •

ضفخنم رمتسم رايت •

ةيلاع ةرارح ةجرد •

ةضفخنم ةرارح ةجرد •

(PDU-40) ةقاطلا عيزوت ةدحو

 

AC/DC ةقاط ةجاح ةيبلت ةيناكمإ •

بوساحلا ةجمربو تنرثيإ عم دعُب نع مكحتلا •

 و تنرثيإ ، CANBUS تالاصتإلل ةيتحت ةينب كالتمإ ةيناكمإ •
RS-232

 ةشاشلا لضفب مدختسملل عاضوألاو ءاطخألا ةلوهسب لقنلا •
اهكلتمت يتلا ةيلاتيجيدلا

ةكبشلاو دلوملا ، USP ةقاط لخادمب يئاقلت لكشب مكحتلا •

ةريصقلا رئاودلاو دئازلا رايتلا دض ةيمحم اهنوك •

يتوصلا راذنإلا ةيصاخ كالتمإ ةيناكمإ •

 اهذخأت يتلا تانايبلا لالخ نم فييكتلا ةدحوب مكحتلا ةيناكمإ •
ةيئاقلتلا تارعشتسملا نم

ةرئادلا عطاق لخاد ةرارحلا ةجردب يئاقلت لكشب طبضلا ةيناكمإ •

 ةءاضإلا ماظن ةبغر بسح قالغإلا / حتفلا تاميلعتب ءافيإلا •
ةرئادلا عطاق لخاد

 قالغإ / حتف تازيمم كالتمإ  ، دلوملا ةبقارم ةيصاخ كلتمت •
 دلوملا

ةماعلا تازيمملا

تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا RS422, RS485, CANBUS

 × ضرعلا × لوطلا ) مجحلا
(عافترإلا مم 630×176×482

نزولا مجك 3

ليغشتلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

MIL-C-38999 يركسع لصوم

MIL-DTL-27500  ةيئابرهك الباك .صاخ ضرغل
.ةيمحم ريغو ةيمحم

MIL-STD-461E  يسيطانغمورهكلا قفاوتلا
.يركسعلا

MIL-STD-810G .ةيركسع ةيئيب طورش

MIL-STD-
1275E VDC 28 دض ةيصاخ

STANAG 
4135AC

 ددرتملا رايتلا ةيصاخ
(AC) 

ريياعملا

ةينفلا تازيمملا
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(PDU-70) ةيئابرهكلا ةبكرملا ةقاط عيزوت ةدحو

 ورين يسدنهم فرط نم اهريوطت مت يتلا ةقاطلا عيزوت ةدحو يه
(Nero ) ةيئابرهكلا ةبكرملا تاقيبطت قاطن يف ةيعانصلا (PDU-
70). (PDU-70) ، لكيهب فادهألا ةددعتم و ةيكذ ، ةنمآ ةقاط تادحو يه 
.دادعإلا طبضل ةلباق ةددعتم ةقاط تاجرخمو تالخدم كلتمت طوغضم
 دهجلا ماظن تاقيبطت لجأ نم ًالهس اًلماكت رفوت ، ةيكذلا مكحتلا ةدحو
 لجأ نم بسانم ؛ ةرشتنم قيبطت تالاجمك .يلاعلا رايتلا / يلاعلا
 ةنيجهلا / ةيئابرهكلا تابكرملا يف ةقاطلا عيزوت و ةقاطلاب مكحتلا
 وحنلا ىلع اهجاردإ نكمي ةماهلا تازيمملا ضعب .ةليقثلاو ةطسوتملا
: يلاتلا

يسايقلا نحشلل دهجلا ةيلاع ةقاط لخادم •

 ىتح) يلاعلا دهجلا تاجرخمو تالخدم ىلع لوزعملا دهجلا ةءارق •
1000 VDC)

دهجلا يلاع نامأ لفق طخ •

يلاعلا دهجلا تاذ ةيراطبلا لحرم يف مكحتلا تاجرخم يف نامألا طخ مكحتي •

ضيرأتلا لزع ىوتسم سايق •

(DC) دهجلا يلاع يوناثلا رمتسملا رايتلا لقان طيشنت ءاغلإ •

روتسمرثلا طيشنت ءاغلإل DC (DA) دهجلا يلاع طشنلا روتسمرثلا ةطساوب •

يلاعلا دهجلا تاجرخم يف ةرئادلا عطاق ةيامح •

ةيلاع ةرارح ةجردو يلاع رايت ، ضفخنملا دهجلا ، يلاعلا دهجلا ةياكح •

ةضفخنم ةقاط عضو •

CAN تالاصتإ
.(PDU-70) ةيئابرهكلا مكحتلا ةدحو عم تالاصتإ ريفوت لجأ نم (SAE J-1939) رايعم مادختسإ متي •

.ةقوثوم تايلمعريفوت لجأ نم ةيناث / تيب وليك 250 ةعرس رايتخإ متي •

 نم ةيرود رمأ ةلاسر راظتنإ متيو PDU-70 ةطساوب ةيناث يللم 100 لك اهلاسرإ متي ةيرودلا ةلاحلا لئاسر •
 ةيناث يلليم 400 ةليط (PDU-70) ىلا رمأ ةلاسر لصت مل اذإ .ةيناث يلليم 100 لك ةيئابرهكلا مكحتلا ةدحو
 ةيناكمإ ءاطعإ لجأ نم وه امك (PDU-70) ىقبي نكل ، أطخلا ديدحت لجا نم ةئراطلا ةلاحلا جرخم طيشنت متي ،
.ماظنلا عيمجب مكحتلل ةيئابرهكلا مكحتلا ةدحول

.نكمم تقو عرسأ يف ةضفخنملا ةقاطلا عضو يف PDU-70 عضو بجي ، ةيليغشت بابسأل •

.(Log) فلم يف (CAN) لئاسر ليصافت ىلع روثعلا نكمي •

RS422 تالاصتإ
 يف ةدوجوملا ليجستلا / صيخشتلا ةزهجأل عضولا لئاسر ليصوت لجأ نم RS422 تالاصتإ مادختسإ متي •

.(PDU-70) ماظن

.ةيليغشت تارييغت يأ ءارجإ نكمي ال كلذل ، RS422 ةطساوب PDU-70 ىلإ ةلاسر يأ لاسرإ متي ال •
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  هانأ دراو وه ام يوحت ةيئابرهكلا تابكرملا رج و ةدعاسملا يلاعلا دهجلا ةمظنأل رجلا دهجب ةقاطلا عيزوت ةدحو
.تالصوملا يف مكحت تاودأو رجلا دهج تالصوم ىلع ةطشنلا ةدحولا لمتشت •

.رايتلاو دهجلا سايق تادحو دجوت •

.تالصوملا دعبو لبق دهجلا تايوتسم تيبثتل قبسملا نحشلا ةرئاد •

.لصوملا ليدبتب ةمدخ نحش ةرئاد •

.يلاعلا دهجلا ةرئاد لزع ةمواقم ةبقارمو سايق •

.ضفخنملاو يلاعلا رايتلا تانوكم جرخم لجأ نم ةرئادلا عطاق ةيامح •

.ريطخلا دهجلا لفق ةرود •

ليغشتلا ةرارح ةجرد«  ةيوئم ةجرد 70 + / ةيوئم ةجرد 40-

نيزختلا ةرارح ةجرد«  ةيوئم ةجرد 85 + / ةيوئم ةجرد 40-

ةيامحلا ىوتسم«  IP67

 » سايقلا 714×505×165,2

 » نزولا مجك -/+43

 » ديربتلا يعيبطلا ءاوهلا قفدت

دهجلا قاطن«  10 – 800 VDC

لوخدلا ةقاط« 

ريبمأ 300 / 1 ةيراطب لخدم

ريبمأ 300 / 2  ةيراطب لخدم

ريبمأ 300 / 3  ةيراطب لخدم

ريبمأ 300 / 4  ةيراطب لخدم

ريبمأ 400 / رمتسم ريت نحش لخدم

جورخلا ةقاط« 

ريبمأ 600 / رجلا لوحم

ريبمأ PTO / 125 لوحم

ريبمأ 50 / يلخاد نحش

ريبمأ 30 / ءاوه طغاض

ريبمأ 25 / ناخس

ريبمأ AA-DA / 25 لوحم

ريبمأ A/D / 30 طغاض

رايتلا ةورذ«  ريبمأ 600

لفقلا طخ رايت«  (ريبمأ يللم 35 :يضارتفالا) ليدعتلل لباق

لفقلا طخ دهج«  36 VDC

 »  طخ رايت ةرود ىلع ىصقألا دهجلا ضافخنإ
لفقلا (VDC 12 :يضارتفالا) ليدعتلل لباق

 » تاهجاولا CAN Bus SAE J-1939 RS422/485

ةينقتلا تازيمملا
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P40 تادلوم

عونل
ةصنم

ةرمتسملا ةقاطلا
10 KVA 

ددرتلا
50 Hz

 دهجلا لحارم ددع
3

تقؤملا دهجلا
± %15

لاصتالا عون
CA3102E24-22SYB

نزولا
5± مجك 70

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 
P50 تادلوم

عونل
ةصنم

ةرمتسملا ةقاطلا
10 KVA 

ددرتلا
50 Hz

 دهجلا لحارم ددع
3

لاصتالا عون
CA3102E24-22SYB

نزولا
5± مجك 761

ليغشتلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 55+ / 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم ةجرد 60+ / 40-

 يتلا و تاحتفلل اهبيكرت متي يتلا و ةبكرملا كرحم ةقاط لقن لجأ نم مدختسُت ةيكيناكيم ةقاط تادحو
.رمتسم رايت دهجك ةبكرملا تانوكم ىلا ةنحاشلا سورت ةبلع يف اهريفوت متي

ةجض نودو ةفيفخ ، ةتماص •
ةبكرملا يف ةحاسملل لثمألا لالغتسالل ةجمدمو ةريغص ةقاط تادحو •
(MIL-STD-810G) و (MIL-STD-461E/F) تاداهش •
.ماوعأ 3 ةدمل نامض •

PTO تادلوم
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ةيراطبلا ةرادإ ةمظنأ

 ةرارحلا ةجرد رابتخإ مت
 ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا
 ةبوطرلا ، ةضفخنملا
 – تاقعصلا ، ةيلاعلا
 امب (EMI/EMC) و زازتهإلا
 MIL STD) ريياعم بساني
810H) ، (MIL STD 461F) 
.(MIL STD 1275E) و

 يف يئرمو يتوص راذنإ
 دهجلا ، دئازلا رايتلا طوطخ
 ةرارح ةجرد ، ضفخنملا
.يلاع دهج ، ةيلاع ةيراطب

 دهج ةميقل ةيروف ةءارق
 ةرارح ةجرد ، ةيراطبلا
 – ةقاطلا تامولعم ، ةيراطبلا
.ريبمأ

 عم ةبمرم عم تالاصتإ
 CAN-BUS لوكوتورب
J-1839 ، ةقاطلا تامولعم – 
.ريبمأ

 500 – 10 ددرت تارايخ
ريبمأ
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( RS3000 ) لدعم

.يلاعلا رايتلاو ةريصقلا ةرئادلا ، ةيراطبلا ةئبعت أطخ ، لدعملا أطخ يف يئرملاو يتوصلا راذنإلاب موقي •
.لمعلاب كرحملا ءدب دنع يئاقلت لكشب لدعملا فقوتي •
.راتمأ 5 هلوطل ىندألا دحلا غلبيو لمحلل لباق لدعملا لباك •
 فاقيإ و ةيراطبلا ةرارح ةجرد سايق ةزيم عم ةيراطبلا ةرارح ةجردل اًقفو نحشلا رايتل يئاقلتلا طبضلا ةزيم دجوت •

.نحشلا ةيلمع ةياهن دنع يئاقلتلا قالغإلا ، ةرورضلا دنع ءارجإلا
.رمتسم رايت ةقاط ردصمو ةيراطب نحش زاهجك ةبكرملا ىلع هبيكرت نكمي •
.رمتسم رايت ردصم عضو يف ةبكرملا كرحم نع لقتسم لكشب ريبمأ 80 رفوي •
.ةيراطبلا نحش عضو يف نمازتم تقوب ةبكرملا ىلع ةدوجوملا تايراطبلا عيمج ريبمأ 7-5 عم نحشي •

لخدملا دهج ميق«  تلوف 264 – 90

لخدملا رايت ميق«  ىصقأ دحك ريبمأ 16

ةقاطلا لماع«  0.95

ىصقألا جرخملا رايت ةميق«  ىصقأ دحك ريبمأ 100

ةلوزعملا تاجرخملا ددع«  3

ليغشتلا ةرارح ةجرد«  ةيوئم ةجرد 70+ / ةيوئم ةجرد 20-

 » نزولا مجك 14

 » ةيسكتلاو ءالطلا ليمعلا ةبغر بسح ةيسكتلاو ءالطلا متي

ةينفلا تازيمملا
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ةماعلا تازيمملا

R28100 
لدعم

  لدعم
فرلا عون نم

 ، bulk 6 – لحارم ثالث ىلع اًنحش ةيكذلا ةرئادلا رفوت« 
.ميوعت ، صاصتما

 ماظنل ريبمأ 200-40 قاطن يف ةبقارملا هنكمي« 
.ةديدعلا اهتاليدوم عم ةيراطبلا

 رايتلا سايقم عومجم :ةددعتم ةلوزعم جتاون« 
يئابرهكلا

.جارخإلا رايت ضرعي« 

 »  ، يرايتخا رعشتسم بسح جارخإلا دهج طبضي همادختسا
.ةيراطبلا ةرارح ةجرد

.دئازلا ليمحتلا عنمي رايتلا ديدحت« 

.مكحتلا قودنص يف رهظي  .نحشلا عضو« 

(EMI-EMC) بسانم« 

نيماع ةدمل نامض« 

 » .كرحملا ليغشت دنع يئاقلت فاقيإ

 » .يرايتخإلا يركسعلا عونلا نم ليصوت كالسأ

.ميمعتلا عضو ةيصاخ كلتمي« 

.يركسعلا عونلا نم تالصوم« 

 »11O db Buzzer

 »  MIL STD) ، (MIL STD 810G) تارابتخإ زاتجإ
1275E) و (MIL STD 461G).

 120,000 : (MTBF) لشفلا نيب تقولا طسوتم« 
ةعاس

 » CANBUS لضفب دعب نع مكحتلا ةيناكمإ

 »R28100 جرخمو  ةيرظانتلا CANBUS
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تابكرملا لماكت
 ديربتلاو ةقاطلا ةجاح ةيبلت فدهب ةبكرملا ىلع ةددحم تافاضإو تاليدعت ءارجإ اهيف متي ةيلمع يه
 فرط نم ماظنلا تاجايتحإ ةيبلت نكمي ال .ةيعانصلا تابكرملا يف اهجمد بولطملا ةيركسعلا ةمظنألل
 4x4) يف اهجمد نكمي يتلا هباشامو تاراشإلا لطعم ، شيوشتلا زاهج ، تارابختسإلا تادعم لثم ةبكرملا
pick up) ، (SUV) ةفاضإك ريبمأ 200و 100 ، 50 ةيفاضإ تادلوم بيكرت متي .ةريغصلا تالفاحلاو 
  كرحم مجح  .ةيعانصلا (Nero) ورينل ريوطتلا – ثحبلا تاسارد لضفب ةبكرملا كرحم مسق ىلا
.هذه تادلوملا بيكرت لالخ ةماهلا رصانعلا نم  اهليدوم و رورملل اهجورخ ماع ، ةبكرملا

28V DC 50-500A DC دلوملا

تاو وليك 15 – 2 يفاضإ فيكم ماظن ةعس

تاو وليك 15 – 1 ةيكيلورديهلا ةخضملا لماكت

A/C تاووليك 12 – 4 طغاض جمد

MIL-STD-810G يئيبلا رابتخالا رايعم

MIL-STD-810G برستلا رابتخإ

ةماعلا تازيمملا اهليدعت متي يتلا تابكرملا

MERCEDES
VITO | 2009-2022
SPRINTER | 2009-2022

VOLKSWAGEN
AMAROK | 2009-2022

TOYOTA
HILUX | 2009-2022

NISSAN
NAVARA | 2009-2022

FORD
RANGER - F150 - F250 - 
F350 - F450 - F550 | 2009-
2022

GMC
YUKON | 2009-2022

NISSAN
QASHQAI | 2009-2022

FIAT 
FREEMONT | 2009-2022

TOYOTA
LAND CRUISER | 2009-2022
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