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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



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



MARS
 ةيفصت ، فييكت ةمظنأ

 ةيئايميكلا داوملا
 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو

 راعشتسإلاو ةيوونلاو
 ةماسلا تازاغلا لماوع ةيفصت ةفيظو اهل ، ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأ

 يتلا ةيعاعشإلاو ةيوونلا ، ةيويحلا ، ةيئايميكلا تاديدهتلا  دض مقاطلل يحصلا سفنتلا نامض فدهب برحلاو
 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأ .اذه انموي يف ةيبرحلا تاديدهتلا نيب اهناكم لتحت

 ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأ يه تارايخلا هذه .مادختسإلل ةفلتخم تارايخ ثالث اهيدل ةيوونلاو
 نم ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأ ، يباجيإلا طغضلاب ةيوونلاو ةيعاعشإلاو
 لقتسملا يباجيإلا طغضلاب ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأ و عنقملا عونلا

 ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأ .ةيركسعلاو ةيندملا تالاجملا يف اهمادختسإ متي ةمظنألا هذه .عنقملا
.اهليهأت متو (Nato AEP 54) ريياعم بسح اهميمصت مت ةيوونلاو ةيعاعشإلاو

 مكحتلا تادحو يهو ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأل ةيسيئر لكايه 3 دجوت
 ةيئايميكلا داوملا نيباكو مكحتلا تادحو يهو ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا تاحشرم ،

 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةيفصت ةمظنأ .مكحتلا تادحو يهو ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو
 تاقعصلا ، ةيلاعلا ةبوطرلا ، ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد تارابتخإ حاجنب تزاتجإ ؛ ةيوونلاو
 يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ تقولا سفن يف .(EMI/EMCt) و تازازتهإلا –

 ةيفصت ةمظنأ .تابكرملا فييكت ةمظنأ عم يكيناكيم لكشب جمدلا ةيلباق كلتمت  ةيعانصلا (Nero) ورين اهجتنت
 اهلخاد ةدوجوملا تاناخسلا عم ءاوهلا نيخستب موقت يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا

 داوملا ةمظنأ .ةبكرملا فيكمل جمدم لكشب دوجوملافورظلاو طورشلل بسانم لكشب  هفيكت مت ءاوه مدختسمللرفوت
 تابكرملا يف اهمادختسإ متي  ةيعانصلا (Nero) ورين اهجتنت يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا
 28 شيج يف ةعردملا تابكرملا و تارئاطلا نتم ىلع ةدايقلا ئجالم ، تارخابلا ، ةينمألا قفارملا ، ةيندملا ، ةيركسعلا

.ةلود



مكحتلا تادحو ةلئاع

ةدعاسملا تاجتنملا

13 ةحفصلا
زاغلا ةعنقأ

8 ةحفصلا
(GF-90) حشرم

11 ةحفصلا
 يرظانتلا مكحتلا قودنص

(Mars 1)

16 ةحفصلا
ماظنلا تاعومجم

15 ةحفصلا
ةيوجلا داصرألا ةطحم

28 ةحفصلا
يويحلا تيبثتلا

23 ةحفصلا
عاعشإلا سايق زاهج

12 ةحفصلا
يلاتيجيدلا مكحتلا ةدحو

(Mars 3)

11 ةحفصلا
 طغضلا قرفب مكحتلا قودنص

يلاتيجيدلا
(Mars 2)

8 ةحفصلا
(CV90) مئالم حشرم

9 ةحفصلا
(CF-60) حشرم

9 ةحفصلا
(GF-20) حشرم

14 ةحفصلا
 طغضلا ةيلحت مامص

ليدعتلل لباقلا

14 ةحفصلا
 طغضلا ةيلحت مامص

تباثلا

ةيوجلا داصرألا ةطحم
راعشتسالا ةزهجأو

FAMÍLIA DE FILTROS



01.08.2022 REV0 / CODE: NER-CAT-614 / NAME: NERO-MARS POR

 فرط نم ةينطولاو ةيلحملا تاناكمإلاب اهجاتنإ مت يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا تاحشرم
 رابتخإلا تاسسؤم نم (NATO AEP 54) ريياعم بسح ةيقيقحلا برحلا لماوعب اهرابتخإ مت، ةيعانصلا (Nero) ورين
.حاجنب تارابتخإلا هذه تزاتجإو ةيلحملاو ةيلودلا

ةنخدملا

حشرم
نوكيليس

حشرملا
يمامألا

 حشرم
تابيبحلا

حشرم
امزالب

حشرم
GF 90

 ةحورم

Capacidad 
de presión   

  قفدتلا ةعس
    3م 20

يلخادلا نارودلارطفلانفعلا

1500 pa 
@170 m3 /saat

 3م 1200 – ةعاس
<ةعاس / >

(يسايق حشرمك ىطعُي)
 نيفظوملل ىودعلا %99 عنمي
 لماوعلل ةيئاوه ةرود عم نيرخآلا
 نع ءاوهلا لصت دق يتلا ةيويحلا
 يذلا رابغلا وأ حكلا ، سطعلا قيرط
.لخادلا يف دوجوم نوكي دق

@>99%
مم 5

200 pa مم 5 >  مم 5
< ةرطق

@>99%
مم 1

180 pa < 1 مم  مم 5
< ةرطق

@>99%
مم 0,5

70 pa مم 0,5 >

@99%
4 
رتموركيم
 

200 
pa

مم 5 >

300 
pa

@99%
AEP 54
 عيمج
تازاغلا
 

ألا
ءاد

قف
ناد

ضلا
طغ

شرم
ح

قلا
عط

شرم
 ح

يك
يم

ئا
ي

ميثارج
تابنلا

تاسوريفلالمر

تاسوريفلا

تاسوريفلا

تاسوريفلا

تاسوريفلا

ايريتكبرطم
1-10

رتموركيم

ايريتكب
1-10

رتموركيم

ايريتكب
1-10

رتموركيم

ميثارج
تابنلا

ميثارج
تابنلا

ميثارج
تابنلا

ميثارج
تابنلا

 تازاغ
ةيئايميك

 تازاغ
ةيئايميك

 تازاغ
ةيئايميك

 تازاغ
ةيئايميك

 تازاغ
ةيئايميك

مم 5 < ةعطقتاسوريفلا
مم 5 > ةعطق

مم 5 > ةعطق

مم 1 < ةعطق
مم 1 > ةعطق

مم 1 < ةعطق
مم 1 > ةعطق

مم 1 > ةعطق

رتموركيم 0.5 < ةعطق
رتموركيم 0.5 > ةعطق

رتموركيم 0.5 < ةعطق
رتموركيم 0.4 > ةعطق

رتموركيم 0.5 < ةعطق
رتموركيم 0.4 > ةعطق

رتموركيم 0.4 > ةعطق

 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ماظن لمع ريس ططخم

6

ايريتكب
1-10

رتموركيم

ايريتكب
1-10

رتموركيم
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 NATO) ريياعمل بسانم
AEP 54)

 دض مقاطلا ةيامحب موقي
 ، ةيئايميكلا تامجهلا
 ةيعاعشإلا ، ةيويحلا

 ةليسو دعُت يتلا ةيوونلاو
.اذه انموب يف برح

 حشرم عم ةصاخ ةيفصت
.نوبركو ابيه

 1 وتان عون ةمئالم تاحشرم
 عون ، GF عون ، CV-90 و

.تيساكلا

 يف تاونس 10 فر رمع
.فيلغتلا عضو

 رهش 12 – 1 مادختسإ ةدم
.يمويلا مادختسإلا لجأ نم

 بسح اهجاتنإ مت يتلا تاحشرملا
 ريياعم ريياعم

(NATO AEP 54) ىلع ةردقلا اهل 
 ةيفصت

 ناموسلاو نيراسلا لثم لثم تازاغلا
 يذلا

.برح تازاغب فصوي

 – ةعاس / 3م 20 ءاوه قفدت
ةعاس / 3م 300

 تابيبحلا ةيفصت
 بيكرتب ةنشخلا

.يلوألا رتلفلا

 90 برح لماع ةيفصت ةدم
ةقيقد 180 –

 ريياعم بسح فيلغت
(MIL-PRF 131).

 ىتح تابيبح ةيفصت
.رتم يلليم 0.3

ةماعلا تازيمملا
 داوملا تاحشرمل

 ةيئايميكلا
 ةيجولويبلاو
 ةيعاعشإلاو
ةيوونلاو

@>99%
مم 5

200 pa مم 5 >  مم 5
< ةرطق

@>99%
مم 1

180 pa < 1 مم  مم 5
< ةرطق

@>99%
مم 0,5

70 pa مم 0,5 >

@99%
4 
رتموركيم
 

200 
pa

مم 5 >

300 
pa

@99%
AEP 54
 عيمج
تازاغلا
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 ءاوهلا قفدت لدعم
ةعاس / 3م 90

نزولا
 (مجك 0,5 -/+) مجك 10,5 / لطر 23

نيزختلا ةدم
ةيوئم ةجرد 40-20 نيب / تاونس 10

(رطقلا × لوطلا ) داعبألا
11,8” x 5,20”
مم 132 × 300

 % يلحملا ءادألا
% 99.97 / 99.97

  ءاوهلا قفدت لدعم
170 m3/h

نزولا
(مجك 0,8 -/+) مجك 17 / لطر 37

نيزختلا ةدم
 ةيوئم ةجرد 40-20 نيب / تاونس 10

(رطقلا × لوطلا ) داعبألا
12,8” x 14,52”
325 x 369 مم

 % يلحملا ءادألا
% 99.97 / 99.97

 ءاوهلا قفدت لدعم
170 m3/h

نزولا
(مجك 0,8 -/+) مجك 17 / لط 11

نيزختلا ةدم
ةيوئم ةجرد 40-20 نيب / تاونس 10

(رطقلا × لوطلا ) داعبألا
12,44” x 13,77”
316 x 350 مم

 % يلحملا ءادألا
% 99.97 / 99.97

 مئالم زاغ حشرم
CV-90

GF-90 حشرم

1 وتان عون حشرم

ريياعملا
NATO AEP54 

NSN: 4240-27-062-0954
TSK NSN: 4240-KK-020-9189

 NSN: 4240-99-250-3437

NSN: 4240-99-176-1162
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ريياعملا
NATO AEP54 

 ءاوهلا قفدت لدعم
ةعاس / 3م 20,4

نزولا
(مجك 0,2 -/+) مجك 1,6 / لطر 3

 ءاوهلا قفدت ةمواقم
0,8 IWG / 200 Pa

(عافترإلا × لوطلا× ضرعلا ) داعبألا
5,54” x 6,96” x 2,95”
ممx 75 ممx 177 مم138,5

  % يلحملا ءادألا
% 99.97 / 99.97

ءاوهلا قفدت لدعم
35 CFM / 60 ةعاس / م 

نزولا
(مجك 0,3 -/+) مجك 5,1 / لطر 11

ءاوهلا قفدت ةمواقم
3 IWG / 750 Pa

(عافترإلا × لوطلا× ضرعلا ) داعبألا
9,05” x 14,45” x 4,10”
ممx 104 ممx 367 مم230

% يلحملا ءادألا
 % 99.97 / 99.97

CF-20 زاغ حشرم

CF-60 حشرم

 ءاوهلا قفدت لدعم
35 CFM/ 60 ةعاس / م

Peso
1,59 Ibs / 0,710 kg (±0,1 kg)

 ءاوهلا قفدت ةمواقم
0,8 IWG / 200 Pa 

 (عافترإلا × لوطلا× ضرعلا ) داعبألا
5,54” x 6,96” x2,31”
 مم X 58,8 مم X 177 مم 138,5

  % يلحملا ءادألا
% 99.97 / 99.97

HF-20 تابيبح حشرم       

NSN: 4240-12-147-4791
NSN: 4240-27-052-4026

NSN:4240-01-365-0981 / 4240-00-203-3999
NSN: 4240-27-068-4199

NSN: 4240-00-368-6291
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ءاوهلا قفدت لدعم
----m3/h

نزولا
(مجك 0,1 -/+) مجك 0,9 / لط 11

نيزختلا ةدم
0,81 IWG / 800 Pa

 ((عافترإلا × لوطلا× ضرعلا ) داعبألا
0,37” x 0,54” x 0,69”
مم x 17.6 مم x 13.8 مم 9.5

% يلحملا ءادألا
99.97 / 99.97

يلوألا حيشرتلا

نوكيليسلا حشرم

01.11.2021 REV0 / KATALOG KODU: NER-CAT-612 / KATALOG ADI: NERO-MARS TR

 ةيئايميكلا داوملا حيشرت ماظن نم بوحسملا ءاوهلا لخاد ةدوجوملا رابغلا تابيبح •
 تاكرح ، ةيرئاد تاكرح ) “ نارود ةكرح “ ءاطعإب اهلصف متي ، ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو

.ءاوهلا رايتل (ةيدومع

. تاحشرملا لبق همادختسا دنعرتلفلا رمع نم ليطي •

.يزاوتلاب لاصتالا لالخ نم ةيلاع تاردق قيقحت نكمي •

 ةقيرط “ عم ءاوهلا رابجإ قيرط نع ءاوهلا يف ةلومحملا تاميسجلا لصف متي ، نوكيليسلا حشرم
 ببستي و ءاوهلا رايتل ةيجراخلا ةفاحلا ىلإ ةبلصلا تاميسجلا ”يمري“ ، راودلا ءاوهلا .”نارودلا

 لصافك مدختسُي ، نوكيليسلا تاعمجم .ءاوهلا رايت جراخ تاميسجلا زكرمت وا طوقس يف
 يذلا رذقلا ءاوهلا .حشرملا لبق يلوأ فظنمك وأ/و جتنم لصافك و ءاوهلا رايت نمنشخلا رابغلا

 ينوزلح قفدت لكش ءاطعإ قيرط نع نوكيليسلل يولعلا مسقلا لخدم نم ةيلاع ةعرسب لخدي
 ناردج ىلا طسولا نم ىلعألا ةفاثكلا تاذ تاميسجلا هيجوتب موقي ، نوكيليسلا لكيه ةطساوب

 يف رابغ ةديصمك لمعلا لالخ نم حشرملا ىلع رابغلا لمح للقي ًاضيأ نوكيليسلا .نوكيليسلا
 مادختسا نكمي ، ةقيرطلا هذهب .رابغلل ةيلاعلا ةلومحلا تاذ ةمظنألا يف حشرملا لبق ىلوألا ةلحرملا
 ةعسلا تاباسحل اًقفو ةلسلس يف تاحشرملا هذه ليصوت نكمي .ربكأ ةءافكب ةيفصتلا ةدحو

.ةرورضلا دنع

حشرملا عون  حشرملا سايقم
(لوطلا×رطقلا) مادختسإلا عون ءادألا

ريغص عون ممx 66 مم19
0.75” x 2.6”

درفنم
لسلست

92-96%
95-99%

ريصق عساو عون مم x 102 مم38
1.5” x 4”

درفنم
لسلست

88-94%
90-96%

ليوط عساو عون  مم x 152 مم38
1.5” x 6”

درفنم
لسلست

92-95%
96-98%
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 مدختسُت ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملل يرظانتلا مكحتلا تادحو
 طغضلا تاذ ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ يف طقف
 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا يف مكحتلا قودنص لمعي .يباجيإلا
 يجولويبلاو يئايميكلا حيشرتلا ماظن ليغشت فاقيإو ليغشت ىلع ةيوونلاو

 يباجيإلا طغضلل يرظانتلا رشؤملاب مدختسملا راهظإو لماكلاب يوونلاو يعاعشإلاو
 تارشؤم لضفب الوأ حيحص لكشب لمعي ماظنلا ناك اذإ اميف مكحتلا متي .ةبكرملا يف

 قيدانص يف جمدم يئاوه طخل نكمي .يرظانتلا مكحتلا قودنص ىلع دوجوملا أطخلاو ةقاطلا
 .يوجلا فالغلا ىلع حاتفنالا ءانثأ يباجيإلا طغضلا بسحي نأ ةيرظانتلا مكحتلا

 حاجنب تزاتجإ ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا مكحت قيدانص
 – تاقعصلا ، ةيلاعلا ةبوطرلا ، ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد تارابتخإ

.(EMI/EMCt) و تازازتهإلا

 رشؤمب مكحتلا ةدحو
(MARS-1) يرظانت

تالاصتإلا يرظانتلا مكحتلا ةدحو

تالاصتإلا فاج لاصتإ

طغضلا رشؤم يرظانت

ةرافصلا دوجوم

ةحورملا ةعرس رايع ةدحاو ةلحرمب

تاريذحتلا ضفخنم طغض ، حشرم

يوديلا رابتخإلا دوجوم

AEP54 قباطم

تازيمملا

تالاصتإلا Canbus

حشرملل يلوأ دادع دوجوم

طغضلا رشؤم يلاتيجيد

ةرافصلا دوجوم

ةحورملا ةعرس رايع لحارم 3

ضفخنم طغض راذنإ دوجوم

زاهجلا لخاد رابتخإلا دوجوم

AEP54 قباطم

تازيمملا
 .يجراخلاو يلخادلا طغضلا نيب طغضلا قرفل يلاتيجيد لكشب سيقي

.ًاراذنإ يطعي هنإف ، ةددحملا ةبتعلا ةميق نم لقأ طغضلا قرف ناك اذإ

 طغضلا قرفب مكحتلا ةدحو
 يلاتيجيدلا
(MARS-2)

210 mm

160 m
m

132 mm
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تالاصتإلا Canbus
حشرملل يلوأ دادع دوجوم
طغضلا رشؤم يلاتيجيد
ةرافصلا دوجوم
ةحورملا ةعرس رايع لحارم 3
ضفخنم طغض راذنإ دوجوم
ةحورملا يف أطخ راذنإ دوجوم
يوديلا رابتخإلا دوجوم
AEP54 قباطم
 عضو يف ناخسلا راذنإ
طيشنتلا دوجوم

فيكملا قالغإ/حتف رمأ دوجوم

حشرم دوجو مدع راذنإ دوجوم

زاهجلا لخاد رابتخإلا دوجوم

ميمعتلا ةيصاخ دوجوم

نزولا (مجك 0.1 -/+) مجك 0.5

تازيمملا

 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملل يلاتيجيد رشؤمب مكحتلا ةدحو
 ةعرس يف مكحتلاب ةماتلا ةبقارملاو مكحتلا ةيناكمإ رفوت (Mars) ةيوونلاو
 قيرط نع مقاطلل بسنألا ءاوهلا رفوي . ةيلآلا ءاطخأ و حيشرتلا ةدم ، ةحورملا
.ءاوهلا فييكت ةمظنأل تاراشإ لاسرإ قيرط نع اًيئاقلت هديربتو ءاوهلا نيخست

 يلاتيجيدلا مكحتلا ةدحو
(MARS-3)
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 بسانم حيشرت ماظن وأ سفنتلا زاهج عم مدختسملا سفنت ءاضعأ و نويع ، هجو ةيامحب موقت ، ةيقاولا ةعنقألا
 بلصلا يوجلا ءابهلا و راخب ، تازاغ لكش ىلع يه يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلا ، ةيويحلا ، ةيئايميكلا لماوعلا دض
 عيمجل يلاثم برست مدع رفوي برستلا دعل يبناجلا لكيهلا  .يملاع مجحب يقاولا عانقلا جاتنإ متي .لئاسلا وأ

 حشرملا ليصوت لجأ نم قاشنتسإلا فرغ .ًادج ةريغصلا هوجولا ادعام نيغلابلا صاخشألل داعبألاو هجولا لاكشأ
.(وتانرايعم) (EN 148-1) رايعم بسح (”Rd 40o1/7) ىثنأ يغربب ةدوزم

 ةيئايميكلا داوملا زاغ ةعنقأ

 ةيئايميكلا لماوعلا عيمجو ةيعانصلا ةماسلا تازاغلا ريثأت ديحي •
.ةيوونلاو ةيعاعشإلا ، ةيويحلا  ،
.مدختسملل ةيلاع ةحار •
.جارخإلاو بيكرتلا لهس •
.ةضفخنم قاشنتسإ ةمواقم •
.ةعساو ةيؤر لاجم •
.راخبلا دض ةيامح بجاح •
.ةيحيحصتلا تاراظنلا قيبطت •
.مقعمو ثولتلل ليزم •
.(يرايخ) لئاسلا برش ةلوهس •
.ريفزلا ةفرغ يف قرعلا فيرصت •
.سفنتلا ةزهجأو تاذوخلا عم قفاوتلا •
 وأ مادختسإب ًالهس ًالاصتا رفوي ، ةدوجلا يلاع مالكلا زجاح باجح •
.لاصتالا ةزهجأ مادختسا نودب

نزولا لدعم مارغ 560

نوللا دوسأ

لاعفلا ةيؤرلا لاجم 77%

راظنملا ةيؤر لاجم 83%

حشرملا لاصتا نس Rd 40o1/7”

NBC لماوع قارتخا ةمواقم ةعاس 48

قاشنتسإلا ةمواقم

ةقيقد /رتل 30 يف قاشنتسإلا ةمواقم  25Pa ىصقأ

ةقيقد /رتل 95 يف قاشنتسإلا ةمواقم Pa 80 ىصقأ

ةقيقد /رتل 30 يف ريفزلا ةمواقم Pa 50 ىصقأ

تازيمملا

تازيمملا
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. (مكحم) اًمامت قالغإلا ةمكحم نوكت نأ بجي اهقيبطت دارملا ةبكرملا

 ءاوهلا لاسرإ متيو ةيامحلا ةيلاع تاحشرم لالخ نم خستملا ءاوهلا ريرمت متي
.ةبكرملل فيظنلا

.ةنزاوملا مامص حتفي ىتح ءاوهلا قفدت رارمتسا عم عفتري ؛ ةبكرملا يف طغضلا

 نم دراولا دئازلا ءاوهلا غيرفت متي ، اًتباث طغضلا ىوتسم ىلع ظافحلا لالخ نم
.طغضلا ةنزاوم مامص

 نم خستملا ءاوهلا لوخد عنمي ، ةبكرملا لخاد فيظنلا ءاوهلا نع جتانلا طغضلا
.ةيامح رفويو لخادلا ىلا جراخلا

ليدعتلل لباقلا طغضلا سيفنت مامص

تباثلا  طغضلا سيفنت مامص

 ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ يف سيفنت مامصك اهجاتنإ متي راجفنالا تامامص
 يف اهجاتنإ متي يتلا يباجيإلا طغضلاب ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو

 دئازلا طغضلا سيفنتب موقت يتلا راجفنإلا تامامص .(NATO AEP54)ريياعم
 يف نوكتت يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةمظنأل
 لكيه كلتمت يتلا راجفنإلا تامامص .ليدعتلل ةلباق لكايه يه ةبسانم طورش
 ةصاخ تاسايق يف اهجاتنإ متي بولطملا طغضلا يف ليدعتلل لباق كربنزب

.مدختسملا بلط بسح

CORES
 تاسايقلا

 تاسايقلا

مجك 0.60 : نزولا
مم 8 ضرعلا
مم 86 : لوطلا
مم 75 : عافترإلا

مجك 1,5 : نزولا
مم 250 : رطقلا
مم 132 : ضرعلا

ةيلاع ةرارح ةجرد
MIL-STD-810

ةضفخنم ةرارح ةجرد
MIL-STD-810

ةبوطرلا رابتخإ
MIL-STD-810

لكآتلا رابتخإ
MIL-STD-810

ةمدصلا زازتهإ
MIL-STD-810
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 ةيوجلا داصرألا ةطحم
(NE-MS1000)

 زاهج وه ، ةيعانصلا (Nero) ورين فرط نم ةينطولاو ةيلحملا تاناكمإلاب اهجاتنإ متي يتلا ةيوجلا داصرألا ةطحم
 و ةيوجلا ثادحألا يف رييغتلل أطخ ةبسن لقأ عم  سايقلا هنكمي .ةيوجلا ثادحألا يف رييغتلا سايقب موقي

 .CAN-BUS و RS-422 لثم تالاصتإلا تاهجاو لالخ نم مدختسملل اهلقن

؛  سايقب موقت ةيوجلا داصرألا ةطحم
ةرارحلا ةجرد *

ةيبسنلا ةبوطرلا *
حايرلا ةعرس *
حايرلا هاجتإ *

يوجلا طغضلا *

.ةطسوتمو ةفيفخ ةحلسأب ةزهجمو تالجع تاذ تابكرم عم ةدايقلا ةدحو ئجالمل بسانم

حايرلا ةعرس
قاطنلا ةيناث / رتم 40 – 0
حيحصتلا %5 + ةيناث /رتم 0,5 -/+
ةقدلا ةيناث / رتم 0,1
لعفلا در ةدم < ةيناث 2

 يلامشلا بطقلا ىلا هاجتإلا
راعشتسإلا زاهجل يسيطانغملا
تمسلا ةجرد 360 – 0
حيحصتلا ةجرد 5 -/+
ةقدلا ةجرد 0.1
لعفلا در ةدم ةجرد 0,00137

ةيبسنلا ةبوطرلا
ليغشتلا قاطن 0 – 100 %
حيحصتلا ةقد ةيبسنلا ةبوطرلا 3 -/+
لعفلا در ةدم ةيناث 1
ةقدلا ةيناث 0,01

GPS عقاوملا ديدحت
ضرعلا طخ بونج ةجرد 90 – لامش ةجرد 90
لوطلا طخ برغ ةجرد 180 – قرش ةجرد 180
حيحصتلا  ًايقفأ RTK عم رتم 0,01

.ُايدومعو

تانايبلا لقن Mil Can-Bus, RS-422, 
Full Dublex

قلطملا يوجلا طغضلا
قاطنلا 10 – 1300 hPa (mbar)

حيحصتلا ± 1,5 hPa (mbar)

ةقدلا 0,012 hPa (mbar)

هب حومسملا يلاعلا طغضلا 10000 hPa

حايرلا هاجتإ
تمسلا ةجرد 360 – 0
حيحصتلا ةجرد 5 -/+
ةقدلا ةجرد 0.1
لعفلا در ةدم < ةيناث 2

ءاوهلا ةرارح ةجرد
قاطنلا  250 + - ةيوئم ةجرد 55 -

ةيوئم ةجرد
حيحصتلا ةيوئم ةجرد 0,25 -/+
ةقدلا ةيوئم ةجرد 0.00465

تاسايقلا
عافترإلا مم 421
رطقلا مم 80
ةيضرألا مم 120
نزولا < مجك 3,5

ماظنلل ةماعلا تازيمملا
ليغشتلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 80 + - ةيوئم ةجرد 40-
نيزختلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 80 + - ةيوئم ةجرد 40-
زاهجلا لخاد رابتخإلا رمتسم
لخدملا دهج 18 – 32 VDC

MIL-STD 810G
MIL-STD 461F
MIL-STD 1275E

 ةيركسعلا ريياعملا



01.08.2022 REV0 / CODE: NER-CAT-614 / NAME: NERO-MARS POR
16

 ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ
 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو
ةعنقألا عون نم  ةيوونلاو

 عون نم ةيفصتلا ماظن
(GF-90) ةعنقألا

AEP-54  ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا يف ةيعامجلا ةيامحلا

  ةيوونلاو ةيعاعشإلاو

MIL-C-38999 يركسع لصوم

MIL-DTL-27500 ةيمحم ريغ وأ ًايئابرهك ةيمحم تالباك ، ةصاخ فادهأل تالباك

MIL-STD-461E ةيمحم ريغ تالباك

MIL-STD-810G يركسعلا يسيطانغمورهكلا قفاوتلا

ريياعملا

 مت يتلا ةميقلا نم لقأ طغضلا قرف نوكي امدنع أطخ يطعي
.اهرييعت

.ةيمقر ةشاشب طغضلا سايق

تاونس 10 : فرلا رمع

.رمتسم رايت تلوف 32 - 16 :دهجلا تامولعم

ةيوئم ةجرد 55 + / ةيوئم ةجرد 30- : ليغشتلا ةرارح ةجرد

ةيوئم ةجرد 71 + / ةيوئم ةجرد 40- : نيزختلا ةرارح ةجرد

ةعاس / 3م 90 : ءاوهلا رايت

ةينفلا تازيمملا

(    )

 نم ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ
 بسح حيرم لكيهب اهجاتنإو اهميمصت مت ، (GF-90) ةعنقألا عون

 بسانم لكشب ورين يسدنهم فرط نم (MIL STD 1472) تايرورض
 MIL STD) و (MIL STD 810) ، (NATO AEP-54) لثم ريياعملل

461).
 ، ةيويحلا ، ةيئايميكلا تاديدهتلا نم نيفظوملا ةيامح رفوي

 لباقلا فيظنلا حشرملا ءاوهلا ليصوتب  ةيوونلاو ةيعاعشإلا
 دوجوم مدختسم لكل ةصاخ طوطخب ةطبترملا ةعنقألا عم ليدعتلل

 ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ لالخ نم ةبكرملا لخاد
 لدعم كلتمت يتلا (GF-90) ةعنقألا عون نم  ةيوونلاو ةيعاعشإلاو

.ةعاس / 3م 90 ءاوه قفدت
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 داوملا حيشرت ةمظنأ
 ةيجولويبلاو ةيئايميكلا

 نم  ةيوونلاو ةيعاعشإلاو
(AF-60) ةعنقألا عون

ءاوهلا قفدت لدعم (35cfm) ةعاس / 3م 60

ليغشتلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 49 + / ةيوئم ةجرد 32-

نيزختلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 63 + / ةيوئم ةجرد 40-

ليغشتلا دهج 28 VDC

رايتلا Max. 7,5@24VDC

نزولا مجك 25 ًابيرقت

داعبألا (عافترإلا×قمعلا×ضرعلا) مم 440×370×330

تاحشرملا تاميسجلا ةيفصت لجأ نم " ابيه " رتلف

مهتيامح بجاولا نيفظوملا ددع تازاغلا ةيفصت لجأ نم "طشنلا نوبركلا" رتلف

ةينفلا تازيمملا

 لكيهب اهجاتنإو اهميمصت مت ، (AF-60) ةعنقألا عون نم ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ
 MIL) ، (NATO AEP-54) لثم ريياعملل بسانم لكشب ورين يسدنهم فرط نم (MIL STD 1472) تايرورض بسح حيرم

STD 810) و (MIL STD 461).

 فيظنلا حشرملا ءاوهلا ليصوتب  ةيوونلاو ةيعاعشإلا ، ةيويحلا ، ةيئايميكلا تاديدهتلا نم نيفظوملا ةيامح رفوي
 ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ لالخ نم ةبكرملا لخاد دوجوم مدختسم لكل ةصاخ طوطخب ةطبترملا ةعنقألا عم ليدعتلل لباقلا

.ةعاس / 3م 60 ءاوه قفدت لدعم كلتمت يتلا (AF-60) ةعنقألا عون نم  ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو
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 ةيئايميكلا داوملا ةمظنأ
 ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو

 طغضلاب ةيفصتلا ةمظنأ
(FT-80) يباجيإلا

ةينفلا تازيمملا
.اهرييعت مت يتلا ةميقلا نم لقأ طغضلا قرف نوكي امدنع أطخ يطعي

.مامصلا نم يلاعلا طغضلا حرط متي ، راجفنالا مامص معد عم

.ةيرظانت ةشاشب طغضلا سايق

ةيوهتلا عضوو حيشرتلا عضوك

نيعضوم عم همادختسإ نكمي

نشخلا رابغلا ةيفصت لجا نم مدختسُي : يلوألا حشرملا

%99.97 تاميسجلا ةيفصت

زاغلا ةيفصت لجأ نم مدختسُي : نوبركلا ةيفصت

تاونس 10 : فرلا رمع

.رمتسم رايت تلوف 32 – 16 :دهجلا تامولعم

 ةعاس / 3م 80 : حيشرتلا ءاوه لدعم

فظوم 12-4 : مهتيامح نكمملا نيفظوملا ددع

رتم 3000 : ليغشتتلا عافترإل ىصقألا دحلا

ةيوئم ةجرد 55 + / ةيوئم ةجرد 30- : ليغشتلا ةرارح ةجرد

ةيوئم ةجرد 71 + / ةيوئم ةجرد 40- : نيزختلا ةرارح ةجرد

(    )

(    )

(    )

 موطرخ ةدعاسمب .ةشاشلا ىلع يلخادلاو يجراخلا طغضلا نيب قرفلا راهظإب طغض تامولعم يطعي
 ضرع متيو قودنصلا يف دوجوملا رعشتسملا ىلإ يجراخلا طغضلا تامولعم لاسرإ متي ، يئاوه

.ةشاشلا ىلع يلخادلا طغضلاو يلخادلا طغضلا نيب قرفلا
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 ةيفصتلا ةمظنأ
(CV-90) يباجيإلا طغضلاب

 .ةشاشلا ىلع يلخادلاو يجراخلا طغضلا نيب قرفلا راهظإب طغض تامولعم يطعي
 رعشتسملا ىلإ يجراخلا طغضلا تامولعم لاسرإ متي ، يئاوه موطرخ ةدعاسمب
 يلخادلا طغضلاو يلخادلا طغضلا نيب قرفلا ضرع متيو قودنصلا يف دوجوملا
 .اهرييعت مت يتلا طغضلا ةميق تحت يئرمو يتوص راذنإ يطعي  .ةشاشلا ىلع
 قرف راذنإ طبض نكمي .زاهجلا لخاد رابتخإلا ، راذنإلا تاكسإ ، ميمعتلا ةيصاخ اهل
.اًيودي بولطملا طغضلا

 مت يتلا ةميقلا نم لقأ طغضلا قرف نوكي امدنع أطخ يطعي
.اهرييعت

.ةيمقر ةشاشب طغضلا سايق

حشرم لك لجا نم تاونس 10 : فرلا رمع

.رمتسم رايت تلوف 32 - 20 :دهجلا تامولعم

ةيوئم ةجرد 55 + / ةيوئم ةجرد 32- : ليغشتلا ةرارح ةجرد

ةيوئم ةجرد 71 + / ةيوئم ةجرد 40- : نيزختلا ةرارح ةجرد

لحارم 3 ىلع ةحورم

(ىصقأ دح) ةعاس / 3م 170 : ءاوهلا قفدت

(طشنلا نوبركلا حشرم + تاميسجلا حشرم) كرتشم حشرم

" حشرم دجوي ال " راذنإ

"حشرملا رييغت " راذنإ

" ةحورملا أطخ " رتذنإ

ةينفلا تازيمملا

(    )

 طغضلاب ةيفصتلا ةمظنأ
(UFT-80) يباجيإلا

(UFT-80) ، ةيئايميكلا داوملا ةحورم حشرم تابيترت /ءاوه ةيفصتل يرايعم ماظن 
 لجأ نم اهميمصت مت يتلا (UFT-80) .ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو
 حشرم رييغت عم تيساكلا عون نم تاحشرم ةعومجم يوحت ، ةلومحملا تاقيبطتلا
 ماظنلا لخدت ءارجإ نكمي يمقرلا مدختسملا ةهجاو عم ةمدقتملا ايجولونكتلا .عيرس
.روفلا ىلع ءاطخألا فاشتكاو ماظنلا ريذحت يف مكحتلاو

 مت يتلا ةميقلا نم لقأ طغضلا قرف نوكي امدنع أطخ يطعي
.اهرييعت

مس 28×90×49 : داعبألا

حشرم لك لجا نم تاونس 10 : فرلا رمع

ةيوئم ةجرد 55 + / ةيوئم ةجرد 32- : ليغشتلا ةرارح ةجرد

ةيوئم ةجرد 71 + / ةيوئم ةجرد 40- : نيزختلا ةرارح ةجرد

VDC 32 : دهجلا تامولعم

ليدعتلل لباق راجفنإ مامص

(ىصقأ دح ) ةعاس / 3م 80 : ءاوهلا قفدت

ةينفلا تازيمملا
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 داوملا راعشتسإو سايق ، ليلحت ، عنم ةمظنأ لولح
 يف ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا

 مات قاطن

mars

ةيلاع ةيساسحب راعشتسإ •  ةيئايميك ، ةيويح لماوع تيبثت ةيناكمإ •
ةفلتخم

يئاقلت فصن – يئاقلت ليغشت ماظن • LCD ةشاش معد •
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 اهببست يتلا ضارمألا نم ديدعلا .ةيجولويبلا لمواعلا نم ريثكلا  عيزوتو لقن ، جاتنإ ةلوهسل قلق عبنم ، يجولويبلا ديدهتلا
 نع ثيدحلا نكمي هنأل .هقاطن عسويو ضرملا رشن يف نوباصملا صاخشألا رمتسي هدملا هذه لالخ و ىودعلا ةديدش ةيجولويبلا لماوعلا
.هراشتنإ عم قراح حالسك همادختسإ نكمي ، يجولويبلا موجهلا جضنل تقولا
 دعاست يتلا يجولويبلا عافدلل ةيسيئرلا تانوكملا نم اهيلع فرعتلاو ةيجولويبلا ةحلسألا تامجه نع فشكلاو ركبملا راذنإلا دعي
.بقاوعلا نم فيفختلا يف
 ماظن .رطخلا صيخشتو تانيع ذخأ متي ، راذنإلا اذهل ةجيتنو .”لمتحم رطخ“ راذنإ يه ، يجولويب موجه تيبثتل ةيسيئرلا ةوطخلا
.ءاوهلا سايق زاهج عم جمدم يودي وأ يئاقلت لكشب هضرع نكمي ، صيخشتلا

.رطفلا – نفعلا – سوريفلا – ايريتكبلا تاميسج راذنإو تيبثتب موقي •

.ةيئاقلت فصن وأ ةيئاقلت ةيروف تانيع نيزختو عمج ةدحو دجوت •

.ةطيسو تانيحشتل مايقلل ةجاحال و موي 365 ةدمل زهاج لكشب رظتني •

.ةفلتخم ةيجولويب لماوع 8 لجأ نم يئاقلت عيرس تيبثت ماظن دجوي •

 ، (ةدعملا ضارمأ) ب عونلا نم يوعملا مسلا، (للشلا ضرم) مونيلوتوبلا ، (ماس يجولويب لماع) نيسيرلا ، ءابولا ، ةثيبخلا ةرمجلا
.يردجلا ، (ضراوقلا ضرم) ايميرالوتلا ، (ةدعملا ضارمأ - ناويحلا ضارمأ) اليسورب

.ةيودي وأ ةيئاقلت تارايخ Mars BioReader ماظن رفوي

 ىلع بجيو بوبنألاو لولحملا نطقلا ةدعاسمب تانيعلا ذخأ ةقيرط متت : (MARS) ل BioReader-Manual تانيعلا ذخأ عضو •
.يجولويب نيباك فلخ نم ةنيعلا ذخأ هيلع بجي وأ، ةيجولويبلا لماوعلل ضرعتلا بنجتل ةصاخ سبالم ءادترا نيلماعلا

 نم ةذوخأملا ةنيعلا اًيئاقلت زاهجلا عمجي ، زاهجلل يئاقلتلا عضولا يف : (MARS) ل BioReader-Manual تانيعلا ذخأ عضو •
 هسفن موقي ، هسفن طيرشلا ىلع رطقي ، ةقلغملا ةيجولويبلا ةفرغلا يف تقؤملا نزخملا لولحم عم ةصام ةدعاسمب وأ ءاوهلا

.سايقلا دعب ةنزخلاو طيرشلا ريهطتب يلاتلا سايقلل زاهجلا زيهجتب موقي و سايقلاب

 ةيناث 60 ةدمل اًقلغم هيقبيو زاهجلل يئاقلتلا لفقلا عضو طيشنت متي و زاهجلا يف طئارشلا ليمحت متي ، ةنيعلا ذخأ دعب
 متي . زاهجلا لخاد اهليجست متي طيرشلا يف اهيلع لوصحلا مت يتلا جئاتنلا ، طئارشلا ةجيتن ةميقل اريماكلا عم ظفحلا متيو

 لقن زاهجلل نكمي .يئاقلت لكشب زاهجلا لخادزاهجلل يقيقحلا تيقوتلاب GPS عقومزاهجلا مدختسي يذلا صخشلل ID مقر ليجست
 AFAD ماظن راطخإ قيرط نع ةيروف ةيميلقإ تاريذحت رادصإ هنكمي وا ايكرت يف HAVELSAN Bridge C4I ماظن ىلإ تامولعملا هذه

AYDES.
 يف ةدوجوملا اهتافشاكو اهقاروأ، تاعاعشإلاو ةيئايميكلا ، ةيجولويبلا طئارشلا عيمج ليجستب موقي ، يجولويبلا صيخشتلا ماظن

.سايقلا ميق ليجستب موقيو عاطقلا

 صيخشتلا ماظن
يجولويبلا
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تارايخلا
• NE-Z-29337 AYDES لماكت

• NE-Z-42835 HAVELSAN رسج لماكت

• NE-Z-47756 GPS تايثادحإ ماظن

• NE-Z-74844 يئاقلتلا فيظنتلاو ةلئاسلا تانيعلا ذخأ ماظن

• NE-Z-42822 يئاقلتلا فيظنتلاو ةيئاوهلا تانيعلا ذخأ ماظن

• NE-Z-43747 ةيوهلا ىلع فرعتلاو مدختسملا صيخرت ماظن

• NE-Z-22827 ةعاس ىتح رييغتلل ةلباق ةيراطب عم ليغشت ماظن

داوملا بلط زومر
• NE-Z-1167 يودي سايق ماظن

• NE-Z-1276 ةيكيتاموتوألا لئاسلا ةدحو

• NE-Z-1246 ةيكيتاموتوألا ءاوهلا ةدحو

ةيفاضإلا راوسسكإلا تامزلتسم بلط زومر
• NE-Z-2346 ةيئابرهكلا ءاوهلا تانيع ذخأ مقط

فرصلا مزاول بلط زومر
• NE-Z-31755 ًايودي ةبلصلاو ةلئاسلا تانيعلا ذخأ مقط

• NE-Z-31445 ًايودي ةيئاوهلا تانيعلا ذخأ ءاعو

• NE-Z-3271 مظنم لولحم

• NE-Z-3228 ةيجولويبلا تايافنلا سيك

سايقلا مقطأ
• NE-Z-4528 يسامخلا يجولويبلا صيخشتلا مقط

• NE-Z-4828 ينامثلا يجولويبلا صيخشتلا مقط

• NE-Z-41028 مظنم لولحم

• NE-Z-3228 يرشعلا يجولويبلا صيخشتلا مقط

59
0 

±5
 m

m

525 ±5 mm 309 ±5 mm
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 LCD ةشاش .رزيللاب تاميسجلا راعشتسإ زاهج مادختسإب مم 10 – 0.3 رطقب تاميسجلا سايقب موقي ، ورينل يجولويبلا راعشتسإلا ماظن
 تاميسجلا مجح ةبقارمو لصفملا ليلحتلا ةيناكمإ رفوت (PM) تاءارق . PM10 و PM4 و PM2.5 و PM1 ميقل ةحوللا ىلع اًضرع رفوي ،

 تاسايقلا هذه .رزيللا عاعش ربع ءاوهلا رايت ةنيع يف ةلوقنملا ةلصفنملا تاميسجلا ةطساوب رثعبملا ءوضلا سيقي .يقيقحلا تقولا يف
 زيكرتلا تانايبو تاميسجلا مجح فايطأ نم ةبوسحم ؛ تاميسجلا ةلتك ليمحت .تاميسجلا ددع زيكرتو تاميسجلا مجح ديدحتل مدختست ،

.راسكنإلا لماعم و تاميسجلا ةفاثك ، PM10 وأ PM1 PM2.5 PM4 ضارتفاب

ءاوهلا سايق زاهج

 اهمجح عيزوتو ةيوجلا تاميسجلا عاونأ حضوي ، ينايبلا مسرلا اذه
.(رتموركيم نوزلحلا ةحورم)رتموركيملاب

.نوزلحلا ةحورم ةزهجأ



01.08.2022 REV0 / CODE: NER-CAT-614 / NAME: NERO-MARS POR
24

تازيمملا طورشلا ةميقلا ةدحولا

ةلتكلا زيكرت قاطن - 0-1000 3 م / مارغوركيم

ةلتكلا زيكرت مجح قاطن

PM1.0 0.3-10 مارغوركيم

PM.2.5 0.3-2.5 مارغوركيم

PM4 0.3-4 مارغوركيم

PM10 0.3-10 مارغوركيم

ةلتكلا زيكرت ةقد
PM1 – PM2.5

 / مارغوركيم 0-100
3 م +/- 10 3 م / مارغوركيم

 مارغوركيم 100-1000
3 م / +/- 10 %

ةلتكلا زيكرت ةقد
PM4 – PM10

 / مارغوركيم 0-100
3 م +/- 25 3 م / مارغوركيم

0-1000  -/+ 3 م / مارغوركيم
25 %

ةيونسلا ةيساسحلا دقف

 / مارغوركيم 0-100
3 م +/- 1,25 ماع/ 3 م / مارغوركيم

100-1000  
3 م / مارغوركيم +/- 1,25 ماع/%

تانيعلا ذخأ ةدم - 1+/- 0.04 ةيناث

ليغشتلا دهج 24 VDC

رايتلا ةميقل ىصقألا دحلا 2 A

ليغشتلا ةرارح ةجرد -32 ، +49 ةيوئم ةجرد

لمعلا ةبوطر قاطن 0-96 %RH

مجحلا عافترإلا×لوطلا×ضرعلا 212×235×264 مم

نزولا 5 مجك

26
4 

±5
 m

m

235 ±5 mm 212 ±5 mm
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 راعشتسإلا زاهج
يئايميكلا

 ،تائيزجلا وأ تارذلا فرط نم ءوضلا صاصتما تاسايق ةيناكمإ رفوت .ةماسلا تازاغلا ليلحتل ادج ةيوق ةينقت ، ةيرصب ةيفايطم
 لقني ، يرصبلا حشرملا ةفوفصم رصانع نم رصنع لك .ًايئايميك مهفيرعت و ةمهم ةيلكيه تامولعم ، هنارودو هتتشتو هثاعبنا
 ءارمحلا تحت ةعشألاب لمعي يذلا هييروف رهجم مدختسي .يئوضلا فشكلا زاهج فيفص يف جوازتلا رصنع ىلإ رتلفملا ءوضلا
(FTIR) ةيمزراوخل تامولعملا هذه ريفوت متي .حشرم لك ربع ةلوقنملا ةيئوضلا ةقاطلا ليجستل RLS اًبنج ثدحلا فيط ردقت يتلا 
 مادختسا متي .انب صاخلا ءارمحلا تحت ةعشألا ءوض ردصمل لاسرإلا فيطو فيطلا ءانب ديعي و تاحشرملا لاسرإ فايطأ عم بنج ىلإ
 ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاو ةعئاشلا ةيئايميكلا برحلا لماوع كلذ يف امب ، ةبتكملا يف ةنزخملا فايطألا ةقباطمل ةيمزراوخ
 HCN و CS2 و AsH3 و NH3 تازاغ فاشتكا يف اًيئاقلت مكحتلل هميمصت مت ، (TICs) ةماسلا ةيعانصلا تايواميكلا فشاك .ةماسلا
.ةرطخلا داوملا تازيكرتل ةيدحلا ميقلا زواجت ةلاح يف راذنإ رادصإلو SO2 و PCI3 و HCN2 و HNO3 و

 ,GA) باصعألا تازاغ و (HD, L) ةقراحلا تازاغلل يئاقلت لكشب مكحتلل اهميمصت مت ، (CWA) ةيئايميكلا برحلا لماوع فشاك
GB, GD,GF,VX) ةيئايميكلا لماوعلا تازيكرتل ةيدحلا ميقلا زواجت ةلاح يف مدختسملا ريذحتو ةيئايميكلا برحلا داوم نم.
 تازاغ و تيربكلا ديسكأ يناث ، نيجسكألا ، VOC ** ، VVOC *   ، LEL يئايميكلا رعشتسملا لجأ نم ًاضيأراذنإ يطعي
.تافسوفلا

تاحاضيإلا نايلغلا ةطقن قاطن ةددحم ةنيع ءالكو

ةياغلل ةرياطتم ةيوضع تابكرم
(VVOC *  ) < 100-50 و 0 .خلإ ناثيم ورولك ، ناتويبلا ، نابوربلا

(** VOC) ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا 260-240 و 50-100
 ، نولوت ، نينوميللا ، دياهيدلامروفلا
 ،ليبوربوزيا ، لوناثيإلا ، نوتيسألا
.هباشامو اناسكيه
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راصتخإلا زاغلا ةعومجم

AC  ديرولك ، نيجورديهلا دينايس) مدلا ميمستب موقت يتلا تازاغلا
(نيجونايسلا

H (تيزيوللا ، لدرخلا ) ةقراحلا تازاغلا

CG (نيركيبرولك ، نيجسوف) ةقناخلا تازاغلا

G (سكإ يف ، نوبات ، ناموس ، نيراس) باصعألا تازاغ

راذنإلا ىوتسم باصعألا تازاغ ةقراح تازاغ

GA (mg/m3) GB (mg/m3) GD (mg/m3) VX (mg/m3) HD (mg/m3) L (mg/m3)

1 ىوتسملا 0,3 1 0,8 0,015 1 1

2 ىوتسملا 1 2,0 1,5 0,030 3 3

3 ىوتسملا 2 2,4 2,2 0,050 8 8

4 ىوتسملا 4 2,6 3 0,070 10 10

5 ىوتسملا 6 2,8 3,8 0,090 18 18

6 ىوتسملا 8 3 5 0,100 35 35

7 ىوتسملا 10 3,2 5,5 0,110 45 45

ةزيملا ةميقلا ةدحولا
نزولا 12 مجك
(عافترإلا×لوطلا×ضرعلا ) داعبألا 332x450x645 مم
ليغشتلا ةرارح ةجرد +15 - +65 ةيوئم ةجرد

ةقاطلا ةرورض
24 VDC
2 ريبمأ

تالاصتإلا CAN J1939 RS485

450 ±5 mm 332 ±5 mm

60
0 

±5
 m

m
64

5 
±5

 m
m

1 رايخلا

 جتنملا تازيمم
 ، (H) قراحلا زاغلا ، (AC) مدلا ممسم زاغ ، (G) باصعألا زاغ تيبثت  •

.(CG) قناخلا زاغلا
 رشؤم ةحول يف ةفلتخم ناولأب ءاوضأ عم تازاغلا هذه ةعومجوم ديدحت  •

.زاهجلا
. ةفلتخم ءوض تايوتسم لالخ نم ةعومجملا يف تازاغلا زيكرت راهظإ  •
 ةقاطلا كالهتسإ ، ةيلاعلا ةيساسحلا سايق ةيناكمإ ريفوت  •

.يلعفلا تقولا يفو عقوملا يف سايقلا ، ةضفخنملا
.ةرياعم نودب مدختسا  •
.ةيراطبلا ضافخناو ةخضملا لشف ريذحت تارشؤم  •
 وأ/و RS-232 لوكوتورب عم بوساحلا ىلإ يروفلا تانايبلا لقن  •

CANBus J-1939
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# Chemical CAS # Group Phase* PEL**** (OSHA) REL***(NIOSH) IDHL*****
1 GA TABUN 77-81-6 1 Liquid ** ** **
2 GB SARIN 107-44-8 1 Liquid ** ** **
3 GD SOMAN 96-64-0 1 Liquid ** ** **
4 GF CYCLOSARINE 329-99-7 1 Liquid ** ** **
5 VX 50782-69-9 1 Liquid ** ** **
6 CARBONYL SULFIDE 463-58-1 1 Gas ** TLV-TWA 5 ppm **
7 METHYL MERCAPTAN 74-93-1 1 Gas C 10 ppm 0.5 ppm (1 mg/m³) 150 ppm
8 HD HARDAL GAS 505-60-2 2 Liquid ** ** **
9 L LEVIZIT 541-25-3 2 Liquid ** ** **

10 HL HARDAL LEVEZIT MIX UN:2810 2 Liquid ** ** **
11 BROMINE 7726-95-6 2 Liquid TWA 0.1 ppm TWA- 0.1ppm STEL-0.3ppm 3 ppm
12 ACRYLONITRILE 107-13-1 2 Liquid TWA 2 ppm C 10 ppm Ca TWA 1 ppm C 10 ppm 85 ppm
13 ACETONE CYANOHYDRIN 75-86-5 2 Liquid ** C 1 ppm **
14 ETHYLENEIMINE 151-56-4 2 Liquid ** ** 100 ppm
15 CHLOROPICRIN PS 76-06-2 2 Liquid TWA 0.1 ppm TWA 0.1 ppm 2 ppm
16 AC HİDROJEN CYANIDE 74-90-8 3 Gas ** ** **
17 SA ARSIN 7784-42-1 3 Gas ** ** **
18 CK CYANOGEN CHLORIDE 506-77-4 3 Gas ** ** **
19 CHLORINE 7782-50-5 3 Gas TWA- 0.1 ppm C- 0.5ppm 10 ppm
20 ETHYLENE OXIDE 75-21-8 3 Gas TWA 1 ppm TWA <0.1 ppm 800 ppm
21 FORMALDEHYDE 50-00-0 3 Gas TWA 0.75 ppm TWA 0.016 ppm 20 ppm
22 HYDROGEN CHLORIDE 7647-01-0 3 Gas C 5 ppm C 5 ppm 50 ppm
23 HYDROGEN FLUORIDE 7664-39-3 3 Gas TWA 3 ppm TWA 3 ppm 30 ppm
24 AMMONIA 7664-41-7 3 Gas 50 ppm TWA 25 ppm 300 ppm
25 AC HYDROGEN CYANIDE 74-90-8 3 Gas TWA 10 ppm ST 4.7 ppm 50 ppm
26 HYDROGEN SULFIDE 10294-34-5 3 Gas C 20 ppm; 50 ppm C 10 ppm 100 ppm
27 NITRIC ACID 7697-37-2 3 Liquid TWA 2 ppm TWA 2 ppm, ST 4 ppm 25 ppm
28 CARBON DISULFIDE 75-15-0 3 Liquid TWA 20 ppm C 30 ppm TWA 1 ppm 500 ppm
29 SULPHUR DIOXIDE 7446-09-5 3 Gas TWA 5 ppm TWA 2 ppm, ST 5 ppm 100 ppm
30 ALLYLAMINE 107-11-9 3 Liquid ** ** **
31 METHYL ISOCYANATE 624-83-9 3 Liquid TWA 0.02 ppm TWA 0.02 ppm 3 ppm
32 N-BUTYL ISOCYANATE 111-36-4 3 Liquid ** ** **
33 NITROGEN OXIDE 10102-44-0 3 Gas C 5 ppm STEL 1 ppm 20 ppm
34 PHOSPHINE 7803-51-2 3 Gas TWA 0.3 PPM TWA 0.3 PPM - ST 1 PPM 50 PPM
35 CG FOSGEN-PHOSGENE 75-44-5 4 Gas TWA 0.1 ppm TWA 0.1 ppm 2 ppm
36 CX FOSGEN OKSIM 1794-86-1 5 Liquid ** ** **
37 CHLOROSULFONIC ACID 7790-94-5 5 Liquid ** ** **
38 DIMETHYLSUFATE 77-78-1 5 Liquid TWA 1 ppm TWA 0.1 ppm  7 ppm
39 METHANESULFONY CHLORIDE 124-63-0 5 Liquid ** ** **
40 DIPHENYLMETHANE4*DIISOCYANATE 101-68-8 5 Liquid P 0.02 ppm TWA 0.005 ppm- C 0.020 ppm 75 mg/m3

41 ISOPROPYL ISOCYANATE 1795-48-8 5 Liquid ** ** **
42 TERT-BUTYL ISOCYANATE 1609-86-5 5 Liquid ** ** **
43 TETRAETHYL PYROPHOSPHATE 107-49-3 5 Liquid TWA 0.05 mg/m3 TWA 0.05 mg/m3 5 mg/m3

44 TDI TOLUENE DIISOCYANATE 26471-62-5 5 Liquid ** ** **
45 HN-1 NİTROJEN IPERİTBIS 538-07-8 6 Liquid ** ** **
46 ED ETHYLDICLOARSIN 598-14-1 6 Liquid ** ** **
47 1.2 DIMETHYLHYDRAZINE 540-73-8 6 Liquid ** ** **
48 TERT-OCTYK MERCAPTAN 111-88-6 6 Liquid ** ** **
49 ETHYL PHOSOHONOTHIONIC DICHLORIDE 993-43-1 6 Liquid ** ** **
50 DP DİFOSGEN 503-38-8 7 Liquid ** ** **
51 HN-2 NITROGEN IPERIT 51-75-2 7 Liquid ** ** **
52 HN-3 NITROGEN IPERITTRIS 555-77-1 7 Liquid ** ** **
53 PD  PHENYLDICHLOROARCIN 696-28-6 7 Liquid ** ** **
54 MD METHYLDICLOARSIN 593-89-5 7 Liquid ** ** **
55 SULPHURIC ACID 7664-93-9 7 Liquid TWA 1 mg/m3 TWA 1 mg/m3 15 mg/m3

56 PHOSPHORUS TRICHLORIDE 7719-12-02 7 Liquid TWA 0.5 ppm TWA 0.2 ppm 25 ppm
57 PHOSPHORUS PENTALLURIDE 7647-19-0 7 Gas ** ** **
58 SULFURLY CHLORIDE 7791-25-5 7 Liquid ** ** **
59 ALLYL ISOTHIOCYANATE 57-06-7 7 Liquid ** ** **
60 ARSENIC TRICHLORIDE 7784-34-1 7 Liquid TWA 0.010 mg/m3  0.002 mg/m3 5 mg/m3

61 CYANOGEN 460-19-5 7 Gas ** TWA 10 ppm **
62 ETHYL PHOSPHONOUS DICHLORIDE 1498-40-4 7 Liquid ** ** **
63 PARATHION 56-38-2 7 Liquid TWA 0.1 mg/m³ TWA 0.2 mg/m3 10 mg/m³
64 PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN 594-42-3 7 Liquid TWA 0.1 ppm TWA 0.1 ppm 10 ppm
65 SULFURLY FLOURIDE 2699-79-8 7 Gas TWA 5 ppm TWA 5 ppm - ST 10 ppm 200 ppm
66 METHLY HYDRAZINE 60-34-4 7 Liquid C 0.2 ppm C 0.04 ppm 20 ppm

* Phase state of the chemical at room temp.
**  Data not given / Not in List / Value of Zero
*** NIOSH-REL recommended limit
****OSHA-PEL allowable limit
***** IDHL Instant allowed limit

2 رايخلا
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عاعشإلا سايق زاهج

 تيبثتل (NATO AEP 54) ريياعم يف ةدوجوملا طورشلا رفوي لكشب تيبثت يتينقت تقولا سفن يف مدختسي (MARS) تيبثت ماظن
 ساسأ ىلع هريوطت متيف ، فاشتكالل ةلباق ةعشم تاميسج يف ماظنلا ناك اذإ . ةيوونلاو ةيعاعشإلاو ةيجولويبلاو ةيئايميكلا داوملا تاديدهت

 ، فشاكلا اذه .IP66 ةيامح كلتمتو ةيقوفلا ةينبلا ىلع ةبكرملا اماج ةعرج ةعرس فشاك وه ، ورين عاعشإلا رابسم .عاعشإلا تيبثت ةيساسح
 نم ديدعلا يف همادختسإ نكمي ، عاعشإلا رابسم .ةرخاب يأل تامولعملا ايجولونكت ماظن يف ةرشابم هجمد نكميو لاصتالا ربع تانايبلا جارخإ رفوي

. ةجرحلاو ةيربلا / ةيوجلا / ةيرحبلا ةيتحتلا ةينبلا ةمظنأ اهيف امب ةفلتخملا تاقيبطتلا

 ضفخنم ىوتسم، عاعشإلا راعشتسإ ماظن يف (R/h 100-0) ضفخنم ىوتسمو (100Mr/h-1000R/h) يلاع ىوتسمب راعشتسإ دجوي
.عاعشإلا راعشتسإ ماظن و ((R/h 100-0) ضفخنم ىوتسمو)

ذالوفلا نم لكيه • مم 85×150×150 : داعبألا •

IP67 ةيامح ىوتسم • RS485-CANBUS : لاصتالل ةيمقر ةهجاو •

60keV – 3MeV : اهتيبثت متيس يتلا ةقاطلا قاطن •

يرظانتلا عاعشإلا سايق قودنص
 يتلا تاعاعشإلا ةبقارم ماظن نع ةرابع ، يرظانتلا عاعشإلا سايق قودنص •

 / رخاوبلا صوصخب رمتسم لكشبو يقيقحلا تقولا يف عاعشإ تامولعم رفوت
.سايقلاو راعشتسإلاب موقي .ةيركسعلا تابكرملا

 ةدوجوملا راعشتسإلا ةزهجأ نم ةمداقلا تانايبلل ةيددع سايق جئاتن ضرعي  •
 رصانعلا نم نوكتي يرظانتلا عاعشإلا سايق قودنص .ةبكرملا / ةرخابلا ىلع
: هاندأ ةحضوملا

 فشكلا ةزهجأ عيمجل يزكرم ضرع رفوي ؛ يرظانتلا عاعشإلا يف مكحتلا ةحول •
 يف اماج ةعرج لدعم ضرعي ، فشاك لكل ةلصفنم ضرع ةدحو .راذنإلاو عاعشإلا نع
.ةيساردلا عاضوألا يف اهمادختسإ متي ةدحولا هذه تقولا سفن يف .فشاكلا عضوم

 دوجوو ىوتسمب ةقلعتملا تانايبلا ليصوتب موقت دعب نع عاعشإلا تافشاك •
 اًضيأ ةحاتم ةفلتخم تافالتخا كانه نكلو تافشاك 10 مادختسإ هنكمي ، يرظانتلا عاعشإلا سايق قودنص .رمتسم لكشب مكحتلا تاحول ىلا  عاعشإلا
بلطلا دنع

: مكحتلا ةحول تازيمم  •
.مادختسالا ديق فشاك لكل رمتسم لكشب راذنإلا ةلاحو ةعرجلا ةعرس رارمتساب بقاري  •
.ةانق لكل ةلصفنم ةعرج ءاقب تقو رهظُي  •
.راذنإلا لجأ نم ًاقبسم ىوتسم ديدحت  •
.ددحملا هيبنتلا ىوتسم ىلع ةعومسمو ةيئرم تاريذحت  •
.ةحوللا ىلع ةءاضإ  •
.زازتهإلل ةمواقم بيكرت نيفاسأ  •

Fotodiodo PIN quadrado com 100 mm2 de 
área ativa. 2 pinos CsI: TI tipo de portador 
de cerâmica cintilante (8 mm; 4 mm)

Fotodiodo PIN quadrado com 100 mm2 de 
área ativa. Suporte cerâmico encapsulado em 
epóxi preto tipo 2 pinos que bloqueia a luz.
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عاعشإلا نم ةيامحلل رانيال اماج

.ةيديلقتلا مزاوللا نم %85-60 فخأ : ةفخلا
.ةئيبلاو ناسنإلاب ةراض تسيل : ةئيبلا

.ةدحاو ةرم لمعتسُي ، ةصاخ ريودت ةداعغ ىلا جاتحي ال :ريودتلا ةداعإ
.ةفلتخم ماجحأو لاكشأب صيصختلل لباق :صيصختلل لباق

(مم) صاصرلا كمُس 0.25 0.50 0.75 1

(مم) كمُسلا 1.00 2.00 3.00 4.00

( 2م/مجك ) نزولا 2.20 4.50 6.84 9.12

ريياعملا 150kV 10 mA, (IEC 61331-1)

طغضلا ةمواقم نط 1400 / راب 140

فرلا رنع ماع 50 ًابيرقت

قيبطتلا .عاعشإلا ةعرج بسح كمُسلا ديدحت متي

نيزختلا  NŞA @ ةحطسمو ةيدومع ةفاج ةيضرأ

1,000-1,500 mm

1000 m
m

I 1-4 mm
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