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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



 تاصنملا وأ ةيركسعلا تابكرملا يف رزيللاب ةهجوملا تاديدهتلا نع فشكلا ةمظنأ يه ؛ رزيللاب راذنإلا ةمظنأ
 نم نوكتت ةمظنألا هذه .تاديدهتلا هذه دض تاطايتحالا ذاختاو تاديدهتلا هذه فينصت يف ديفُتو ، ةيرحبلا

.بابضلا عفدم فذاقو مكحتلا قيدانص ، رزيللاب راذنإ راعشتسإ

 ىلع رزيللا ميلعت متي امدنع ، (NATO Stanag 3733) ريياعم يف ةدوجوملا رزيللا تاديدهت ، ةمظنألا هذه يف
 رزيللا ثودح هاجتاو طوقسلا ةيواز ليلحتب ةمظنألا موقت ، رزيللا مادختساب هفادهتسا وأ ةمدختسملا ةصنملا

 دعب بابض عفدم فذقب ماظنلا موقي و ىصقأ دحك ةيناث يللم 500 نوضغ يف رزيللا اهيلإ يمتني يتلا ةئفلاو
.يبابض ناخد نيوكتب اذه رزيللا ديدهت داعبإب موقيو ليلحتلا اذه

 طيرشلا ، III طيرشلا ، II طيرشلا ، I طيرشلا ؛ ةفلتخم ةطرشأ ةعبرأ يف راعشتسإلا ىلع ةردقلا اهل ؛ ةمظنألا هذه
IV.

 بابض عفدم ياموأ
UMAYرزيللا راذنإ ماظنو



 راعشتسإ ماظن راعشتسإ ةزهجأ
رزيللا

(مم 40-76) عفدملا فذاق ةمظنأ

بابضلا عفدم فذاق مكحت قودنص

رزيللا ماظن مكحت قودنص

8 ةحفصلا
(LW1000) رزيللا راعشتسإ ماظن

9 ةحفصلا
(LW2000) رزيللا راعشتسإ ماظن

15 ةحفصلا
(GL76) بابضلا عفدم فذاق

12 ةحفصلا
(SGS-3) مكحتلا قودنص

19 ةحفصلا
(DC-6) مكحتلا قودنص

13 ةحفصلا
(LWS-2) مكحتلا قودنص

20 ةحفصلا
(DC-4) مكحتلا قودنص

21 ةحفصلا
(DC-8) مكحتلا قودنص

16 ةحفصلا
(NU-40SGLS) بابضلا عفدم فذاق



رزيللا راذنإ ماظنل ةماعلا تازيمملا

 »  اهليعفت متي يتلا ةئطاخلا تاراذنفا دض يمحم ماظنلا
 RF و ةحلسألا تاوصأ ، قربلا ، تاساكاعنإلا فرط نم

.ةيئوضورهكلا تايلمعلاو

 »  مدختست يتلا رزيللا تاراشإ راعشتسإ ةيناكمإ يطعي
.مهجيزمو ةرمتسم ةيضبن ةجوم

 »  فصن ، يودي لكشب ءدبلا ةيناكمإ رفوي ، ماظنلا
 يتلا ةيوديلا لبانقلا عاونأ عيمجل يئاقلتو يئاقلت
 بساني امب ةبكرملل ةنمآلا ةقطنملا لخاد اهزيهجت نكمي

.ةيكيتكتلا تايرورضلا

 »  رزيل عاعشإ تيبثت هنكمي، (LUS) رزيللا هيبنت ماظن
 12-8و رتموركيم 1.7 ىلإ رتموركيم 0.5 ةجوم لوطب

.بلطلا بسح رتموركيم

 »  تيبثت لجأ نم هميمصت مت ، (LUS) رزيللا هيبنت ماظن
 نكمي و رزيللاب ةموعدملا ةحلسألا نم رزيللا عاعشإ

.ةيركسعلا بكارملا عاونأ عيمج يف اهلامعتسإ

 »  فنصُي ، رعشتسي ، (LUS) رزيللا هيبنت ماظن
 تحت ةعشألاب ةءاضإ ةزهجأ لثم رزيللا رداصم فشكيو

.مزحلاو فادهألارشؤم ، ةفاسملا دادع ، ءارمحلا

 »  تاردقلا يف مهم رصنع ؛ (LUS) رزيللا هيبنت ماظن
 لامتحإ ، ةيرصب تاهيبنت يوحي .ةبكرملل ةيعافدلا

.ضفخنم ئطاخ راذنإ لدعمو  يلاع راعشتسإ

 »  ةيلاعو ةمدقتم تالاصتاو ةجلاعم تازيم جمدنت امدنع
 لمع ىلع لوصحلا متي يرصب – يئابرهك لمع عم ةعرسلا

.قوثومو حيحص

• Kornet-EM Anti-Tank Missile La-
hat-LAser Homing Attack Missile

• UMTAS
• AGM-114R HELLFIRE II Romeo
• Spike-MR/LR/ER
• Jalin Missile
• HJ-12 (Red Arrow 12)  

BGM-71 TOW
• PARS 3 LR
• Missile Moyenne Porte (MMP)
• MILAN ER
• NLAW (Next Generation Light An-

ti-tank Weapon)

اهتيبثت نكمي رزيللاب ةهجوم ةحلسأ



رزيللا راذنإ ماظن ليغشت ططخم

1

1

2

2

3

 كلتمت يتلا رزيللا راذنإ ةمظنأ3
 هريوطت مت يلاع راعشتسإ ةيلباق

 ةيعانصلا (Nero) ورين فرط نم
 فشكتو فنصُت ، رعشتست ،
 ةءاضإ ةزهجأ لثم رزيللا رداصم

 ةفاسملا دادع ، ءارمحلا تحت ةعشألاب
 رفوي هنإ .مزحلاو فادهألارشؤم ،

 نم ًالامجإ ةجرد 360 ةيوازب ًاراعشتسا
 ةرايسلا لكيهل اًقفو هقيبطت لالخ

 ىلإ فشتكملا ديدهتلا لقنيو
.مكحتلا قودنص

 ليلحتب موقي مكحتلا ةدحو
 مت يذلا ديدهتلا راعشتسإ

 زاهج فرط نم هل هليصوت
 ماظن طشني .راذنإلا راعشتسإ

 بسح بابضلا عفدم فذق
 مت يذلا ديدهتلا عضومو ةفاسم

.هراعشتسإ

 ، بابضلا عفدم فذق ماظن
 لاعف ناخد بجاح ءاشنإب موقي
 ىلإ اهادم لصي ةكرعم ةحاس يف

 فورظلا بسح راتمأ 5 + 45
.ةيئيبلا
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(LW1000) رزيل راعشتسإ زاهج

 ل ةيناث يلليم 50 لالخ فشكلاو فينصتلا ، راعشتسإلاب موقي رزيللا رعشتسم فشاك  •
 (LW1000) تقولا سفن يف .رزيللاب هجوم تابابد داضم تاديدهتل فلتخم ددرتو رزيل زمر 24

.دحاو تقو يف ةددعتم تاديدهت رعشتسي

 دعُب نع مكحتلا ، سمشلا ةعشأ لثم ةئطاخلا تاراذنإلا دض (NATO AEP 3733) ريياعم بسح يمحم  •
  ةبوطرلا ، ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد تارابتخإ حاجنب تزاتجإ .يوديلا رزيللاو

-MIL-STD) و (MIL-STD-461F) ، (MIL-STD-810H) ريياعم يف  (EMI/EMC)و تازازتهإلا ، ةيلاعلا
1275E).

 » I طيرشلا ةجوم لوط قاطن رتم وركيم 1.1 – رتموركيم 0.5

 » رتم وركيم 1.65 – رتموركيم II 1.1 طيرشلا ةجوم لوط قاطن

 » رتم وركيم 1.1 – رتموركيم III 0.8طيرشلا ةجوم لوط قاطن

 » (يرايتخا) رتمركيم IV 8-12طيرشلا ةجوم لوط قاطن

 » لعفلا در ةدم ىصقأ دح – ةيناث يلليم 500

 » ديدهتلا فينصت
(LMÖ) رزيللا ةفاسم سايقم
(LHİ) رزيللا فده رشؤم
(LGD) رزيللاب هيجوتلا ةمزح

 » راعشتسإلا ةيلامتحإ
95% : (I-II-III طيرشلا) (LMÖ) رزيللا ةفاسم سايقم
95% : (I-II-IV طيرشلا ) : (LHİ) رزيللا فده رشؤم
99% : (III-IV طيرشلا) : (LGD) رزيللاب هيجوتلا ةمزح

 » راعشتسإلا ةيساسح 10 – 20 (W/M2)

 » يدومعلا عطقملا ضرع قاطن (ةجرد 70+) – (ةجرد 20 -)

 » تمسلا ةيؤر لاجم يلامجإ ةدحو / ةجرد 90

 » تالاصتإلا ماظن Canbus (J-1939)

 » رابغلاو ءاملا نم ةيامح IP67

 » ليغشتلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 60+ / ةيوئم ةجرد 40-

 » نيزختلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 85+ / ةيوئم ةجرد 55-

 » حلملا بابض ةمواقم ةعاس 800

 » رزيللا نع فشكلا ةقد ةدحاو ةجرد -/+

 » ةقاطلا كالهتسإ  @ ريبمأ يلليم 50 -/+ ريبمأ يلليم 120
24 VDC يمسإ

 » نزولا مجك 0.5 -/+ مجك 1.8

ةينقتلا تازيمملا
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(LW2000) رزيل راعشتسإ زاهج

 ددرتو رزيل زمر 24 ل ةيناث يلليم 50 لالخ فشكلاو فينصتلا ، راعشتسإلاب موقي رزيللا رعشتسم فشاك •
 تقو يف ةددعتم تاديدهت رعشتسي (LW2000) تقولا سفن يف .رزيللاب هجوم تابابد داضم تاديدهتل فلتخم

.دحاو
 .يوديلا رزيللاو دعُب نع مكحتلا ، سمشلا ةعشأ لثم ةئطاخلا تاراذنإلا دض (NATO AEP 3733) ريياعم بسح يمحم •

/EMI)و تازازتهإلا ، ةيلاعلا  ةبوطرلا ، ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ، ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد تارابتخإ حاجنب تزاتجإ
EMC)  ريياعم يف (MIL-STD-810H) ، (MIL-STD-461F) و (MIL-STD-1275E).

 تانايب فلم يف ةدوجوملا ديدهتلا تامولعم عم اهتنراقمب ديدهتلا ةيقبسأو ةيوه ديدحت متي ديدهتلا تاملعم •
.ًاقبسم ماظنلل ةلمحملا ةفيظولا

.هيف ديدهتلا تائف ةدايزو اذه ةمهملا تانايب فلم ثيدحت اًمئاد نكمي •

 » لعفلا در ةدم ىصقأ دح – ةيناث يلليم 500

 » ديدهتلا فينصت
(LMÖ) رزيللا ةفاسم سايقم
(LHİ) رزيللا فده رشؤم
(LGD) رزيللاب هيجوتلا ةمزح

 » راعشتسإلا ةيلامتحإ

 (LMÖ) رزيللا ةفاسم سايقم
95% : (I-II-III طيرشلا)
 ) : (LHİ) رزيللا فده رشؤم
I-II-IV) : 95% طيرشلا
 : (LGD) رزيللاب هيجوتلا ةمزح
99% : (III-IV طيرشلا)

 » راعشتسإلا ةيساسح 10 – 20 (W/M2)

 » يدومعلا عطقملا ضرع قاطن (ةجرد 70+) – (ةجرد 20 -)

 » تمسلا ةيؤر لاجم يلامجإ ةدحو / ةجرد 90

 » تالاصتإلا ماظن Canbus (J-1939)

 » رابغلاو ءاملا نم ةيامح IP67

 » ليغشتلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 60+ / ةيوئم ةجرد 40-

 » نيزختلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 85+ / ةيوئم ةجرد 55-

 » حلملا بابض ةمواقم ةعاس 800

 » رزيللا نع فشكلا ةقد ةجرد 15  -/+

 » ةقاطلا كالهتسإ  يلليم 50 -/+ ريبمأ يلليم 120
يمسإ VDC 24 @ ريبمأ

 » نزولا مجك 0.5 -/+ مجك 1.8

 » < ةعاس / 0.2 ئطاخلا راذنإلا ةبسن <0,2

90°

360°

180°

 ميمصت تارايخ
يرايتخإ

رزيللا ةطرشأ LMB LHI LGD

 – رتموركيم I  0.5طيرشلا
رتم وركيم 1.1 + +

 – رتموركيم II 1.1طيرشلا
رتم وركيم 1.65 + +

 – رتموركيم III 0.8طيرشلا
رتم وركيم 1.1 +

+ رتمركيم IV 8-12طيرشلا + +

لوصولا ةيواز سايق ةيساسح

  Iطيرشلا
يقفالا روحملا  = / < ةجرد  15

(rms)

يدومعلا روحملا  = / < ةجرد  15
(rms)

 طيرشلا
II

يقفالا روحملا  = / < ةجرد  15
(rms)

يدومعلا روحملا  = / < ةجرد  15
(rms)

 طيرشلا
III   

يقفالا روحملا  = / < ةجرد  15
(rms)

يدومعلا روحملا  = / < ةجرد  15
(rms)

 طيرشلا
IV

يقفالا روحملا  = / < ةجرد  25
(rms)

يدومعلا روحملا  = / < ةجرد  25
(rms)

ةينقتلا تازيمملا
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 ةعردملا ةبكرملا تاقيبطت
(LW2000) 

8 m

2,
75

  
m

5 mt 

5 mt 5 mt 

5 mt 

5 m
t 

5 m
t 

5 
m

t 

5 m
t 

3,75  mt 

ةجرد 360 ةمات ةيامح
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 ةيرحبلا لقنلا لئاسو تاقيبطت
(LW2000)

100 mt 

ةجرد 360 ةمات ةيامح

5 m 5 m

5 m

5 m

90°

180°

180°

360°

 لكيهل ةبسانم تارايخ
ةبكرملا
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 » رزيللا راذنإ ماظنب مكحتلا ةيلباق

 »  بابضلا عفدم و رزيللا راذنإ ماظنب يئاقلت لكشب مكحتلا ةيناكمإ
.ةمظنألا نيب لقنتلاو

 » .ددع 16 ىتح بابضلا عفدمب مكحتلا ةيناكمإ

 » (CİT) زاهجلا لخاد رابتخالا ةفيظو

 »  نيعون نم بابض نيعفدم تيبثتو مكحتلا ةيناكمإ
نيفلتخم

 »  CAN-BUS/RS422/RS232 Fast : تالاصتإلا ةهجاو
Ethernet

 » ةيوئم ةجرد 49+ / ةيوئم ةجرد 32- : ليغشتلا ةرارح ةجرد
 » ةيوئم ةجرد 85+ / ةيوئم ةجرد 55- : نيزختلا ةرارح ةجرد

 » .(تلوف 32-16 ) يمسإ VDC 24 : ةقاطلا كالهتسإ

 » مم 5  -/+ 116×155×180 : داعبألا

 » مجك 0.3 -/+ 1.9 مكحتلا ةدحو : نزولا

 » IP67 رابغلاو ءاملا لوخد نم ةيامح

 » (IPC-A-610G Class 3) ريياعمل قباطم جاتنإ

 » MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E, 
STANAG-3733

 » .ىرخألا ةمظنألا عم لصاوتلا ىلع ةردقلا

 ةمظنأب مكحتلا هنكمي مكحت قودنص نع ةرابع ، (UMAY SGS-3) مكحتلا قودنص  •
.يئاقلت لكشب بابضلا عفدم و رزيللا راذنإ

 NATO) ريياعم بسح رزيللا تاديدهت دض هاندأ دراو وه ام كلتمي رزيللا راذنإ ماظن  •
Stanag 3733)

راعشتسإ  •

فينصت  •

 ةيلاتيجيد ةشاش ىلع مدختسملا ىلا لوصولا ةيواز ليصوت  •

 Log دويق ليجست ةيناكمإ  •

 عفدم ماظن و رزيللا راذنإ ماظنب مكحتلا هنكمي ىلعرداقلا (UMAY SGS-3) مكحتلا قودنص  •
 .اهعون نم ةروطتملاو ةيلامجلا تازيملا رثكأ نيب عمجي لكيه ىلع يوتحي ، بابضلا

.يوديو يئاقلت لكشب بابضلا عفدمب مكحتلا ةيناكمإ يطعي

ةماعلا تازيمملا

 مكحتلا قودنص
(UMAY SGS-3)

1
2

12

9
10
11

8

3
4

5

6

7

رزلا تازيمم
1. ةيسيئرلا ةشاشلا ةدوع

ةيودي ةلبنق لودلا ضرع .2

3. ميتعتلا عضو طيشنتب مق

لماكتم رابتخا .4

5. ليغشتلا حاتفم

ةيوديلا لبانقلا عيمج قلطأ .6

7.  ةحلسملا عاضوألا ليدبت
ةنمآلاو

 8. ماظنلا تامولعم رز

9.  فشاك راذنإ تالجس راهظإ
رزيللا

10. همتك ءاغلإو نينرلا توص متك

11. ةفيظولا رز

12.  هاجتالا نم ةيودي لبانق قلطأ
ددحملا
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 » رزيللا راذنإ ماظنب مكحتلا ةيلباق

 »  و رزيللا راذنإ ماظنب يئاقلت لكشب مكحتلا ةيناكمإ
.ةمظنألا نيب لقنتلاو بابضلا عفدم

 » .ددع 16 ىتح بابضلا عفدمب مكحتلا ةيناكمإ

 » (CİT) زاهجلا لخاد رابتخالا ةفيظو

 »  نيعون نم بابض نيعفدم تيبثتو مكحتلا ةيناكمإ
نيفلتخم

 » CAN-BUS : تالاصتإلا ةهجاو

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

 »  ةجرد 85 + / ةيوئم ةجرد 40- : نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 » .(تلوف 32-16 ) يمسإ VDC 24 : ةقاطلا كالهتسإ

 » مم 5  -/+ 48×112×187 : داعبألا

 » مجك 0.1 -/+ 0.9 مكحتلا ةدحو : نزولا

 » IP67 رابغلاو ءاملا لوخد نم ةيامح

 » (IPC-A-610G Class 3) ريياعمل قباطم جاتنإ

 » .ىرخألا ةمظنألا عم لصاوتلا ىلع ةردقلا

ةماعلا تازيمملا

 مكحت قودنص نع ةرابع ، (UMAY LWS-2) مكحتلا قودنص  •
 لكشب بابضلا عفدم و رزيللا راذنإ  ةمظنأب مكحتلا هنكمي

 بابضلا عفدم ماظن مئاوق نيب ةلوهسب لقنتلا هنكمي .يئاقلت
.سمللا ةشاش لضفب رزيللاو

مدختسملا ىلا هاندأ دراو وه ام ليصوت هنكمي رزيللا راذنإ ماظن  •
راعشتسإلا زاهج عضو  •
رعشتسملا رزيللا ةيواز  •
تائفلا  •
.ةطرشألا تارايخ  •
 ةلوهس رفوي ، ةيلاتيجيد ةشاش كلتمي يذلا مكحتلا قودنص  •

.ةشاشلا ىلع ةبكرملا ططخم سكع لالخ نم مدختسملل مادختسالا

CARACTERÍSTICAS DO BOTÃO

 مكحتلا قودنص
(UMAY LWS-2)

1

2

3

4

8

7

6

5

1. ةيسيئرلا ةشاشلل ةدوعلا رز

2. 
 دنع تاراذنإلا عيمج حسم متي

 ةداعإ +Fn) رز ىلع طغضلا
(هيبنتلا طبض

3.  نيب لقنتلا ةيناكمإ رفوي
ملس /برح عضو

4. رزلا تادادعإ ةحفص ىلا لقني

حيقنتلا رز .5

6. (CİT) زاهجلا لخاد رابتخالا رز

FN ةفيظو رز .7

8. ماظنلا تامولعم ةشاش رز
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 »  ةبقارملا نم ةيلاتقلا تابكرملا يمحي
 ةحلسألا ، ءارمحلا تحت ةعشألاو ةيرصبلا

 ، رزيللا ةءاضإ ةزهجأ نم ، تارعشتسملاب ةهجوملا
.رزيللا تادادع و تاعشملا

 »  لمشي لكشب تيبثت تارايخ عم ةيامح رفوي
 تارايخ عم ةجرد 360 و ةجرد 50 نيب اياوزلا عيمج

 لكيه عم بسانم لكشب هجاتنإ مت بابض عفدم
.بكرملا

 »  عم ديدهتلا ةظحل يف لاعف هيومت ةيناكمإ يطعي
 عون بسح رتم 150-رتم 30 نيب ةفاسملا ىدم

.ةريخذلا

 »  يلاع دهج .يبلولو ينقتوريب ليعفت ةيناكمإ
 راذنإ ، ضفخنم دهج ، ةيلاع ةيراطب ةرارح ةجرد ،

.دئازلا رايتلا ءاطخأ يف يئرمو يتوص

 »  ةفلتخملا ةيكيمانيدلا ناخدلا رئاتس بناج ىلا
 جاتنإ نكمي ةفورعملا ةيناخدلا ةيامحلا ةمظنأ نع
.يفيط رصب طخو قاطنلا عساو ، يروف عاطقنإ

 »  عفدم 16 ىلإ لصي ام يف مكحتلا ىلع ةردقلا
 قيدانص لضفب يئاقلتو يودي لكشب بابض

.اهيف ماظنلا جمد مت يتلا مكحتلا

 »  ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد تارابتخإ حاجنب تزاتجإ
 ةيلاعلا  ةبوطرلا ، ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ،

-MIL) ريياعم يف  (EMI/EMC)و تازازتهإلا ،
STD-810H) ، (MIL-STD-461F) و (MIL-STD-

1275E).

 »  ماظنب يئاقلتو يودي لكشب مكحتلا ةيناكمإ
 4 عم ةفلتخم تاسايقو عاوناب بابضلا عفدم

.مكحتلا قودنصل ةفلتخم تارايخ

(مم 40-76) عفدملا فذاق ةمظنأ
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(مم 40-76) عفدملا فذاق ةمظنأ
 (Nero) ورين فرط نم %100 ةيلحم تايناكمإ قاطن يف هريوطت مت  •

.ةيعانصلا

 ةبكرملا ىلع اًيجراخ (GL76) عفدم فذاق ماظن تيبثت ةيناكمإ  •
.ةيسيئرلا

 صاصر وه (GL76) عفدم قاطن يف اهمادختسإ متيس يتلا ةريخذلا عون  •
.مم 76 بابض وأ تائيزجب عفدم

 عم ةكرعم ةحاس يف لاعف هيومت ةيناكمإ يطعي ؛ بابضلا عفدم فذاق ماظن  •
.ةيئيبلا فورظلا بسح مم 5 -/+45 ىتح ىدم

 ةءافكلا حوارتتو ، ةمدختسملا ةريخذلل اًقفو راشتنالا تقو فلتخي دق  •
.ةيناث 90-30 نيب ىلثملا

 بسح ةجرد 360 و ةجرد 180 و ةجرد 90 ةيوازب بابض ناردج ءاشنإ ةيلباق  •
.ليمعلا بلط

(GL76) عفدم فذاق

 » ماوعأ 10 : فرلا رمع
 » لكآتلا دض تاونس 10 ةمواقم

 » مجك 0.5 -/+ مجك 2.8 : نزولا

 » لكين - كنز : ةيسكتلا

 » (32-16) يمسإ VDC 28 : ةقاطلا ردصم

 »  @ ريبمأ يلليم 20 -/+ ريبمأ يلليم 120 : ةقاطلا كالهتسإ
28 VDC 

 » VDC 28 @ ريبمأ 2 -/+ ريبمأ 6 : يمسإلا ةقاطلا كالهتسإ

 » موأ 3.5-1 :لاعتشالا دنع ةيئابرهكلا ةمواقملا

 » MS3470W10-6P : يئابرهكلا ليصوتلا

 » :يئابرهكلا ليصوتلا لصوم
 » MS3476 WI 0-65 CANBUS : ليصوتل بسانم

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

 » ةبكرملاب ةصاخ ليدعتلل ةلباق ةماعد تارايخ

 » %95 : ةبوطرلا ةمواقم

 » تازازتهإلل مواقم

 » حلملا رابتخإ يف ةعاس 800 ةمواقم

 » (MIL-STD-810H) ، (MIL-STD-461F) و (MIL-STD-
1275E).

 » (IPC-A-610G Class 3) ريياعمل قباطم جاتنإ

ةماعلا تازيمملا

 لوطلا

 يلخادلا رطقلا

 قمعلا

 رطقلا
 يجراخلا
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(NU-40SGLS) عفدملا فذاق

 تمت .ءالمعلا بلطو تافذاقلا ددع بسح ةفلتخم تارايخب ةبكرملا ىلع هعضو نكمي ، بابضلا عفدم فذاق
 ىلع تافذاقلا بيكرت متي ام ةداع .ةيلاتلا لاكشألاب ريثأتلا اياوزو ةيسايقلا عضومتلا تارايخ ةاكاحم
.دعب نع حالسلا ماظن ىلع ةفذاق نم رثكأ بيكرت متي وأ جربلا يبناج

 عفدم جاربأ ىلع يوتحت ال يتلا تابكرملا لجأ نم ةبكرملا فقس ناكرأ نم نكر لك يف تافذاق عضو متي
 وه نيوكتلا اذه .فقسلا يف ةغرافلا ةحاسملا بسحو ةجرد 360 قاطن ةيطغت رفوت ثيحب اهعضو متي .
.ةفذاق 16 ىلإ 4 نم ةداع نوكتيو (بيبانأ 4) ريغصلا رايعلا تاذ تافذاقلل بسنألا

ةقفاوتملا ةريخذلا عاونأ

طاطملا هيليب شيطارخ •

تابرضلا ةديدع تاواره •

ةدحاو ةبرضب زاهج •

بابضلا ةريخذ •

ةددعتم بابض ةريخذ •

زجاحلا بقاث •

راجفنالا تتشت ةصاصر •

ةناطبسلا راجفنا شيطارخ •

هابتنالل ةتتشملا ةريخذلا •

ةجرد 360 ةيامح
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فرلا رمع تاونس 10

نزولا مجك 0.5 -/+ مجك 11

رايعلا مم 40

ىدملا ةريخذلا عون بسح رتم 150 – رتم 30

لوطلا مم 10 -/+ مم 380

ضرعلا مم 10 -/+ مم 574

عافترإلا مم 10 -/+ مم 214

(ةروساملا) ةناطبسلا لوط مم 150

ةيسكتلا لكين – كنز

ةيامحلا ةجرد ةجرد 90 ، ةجرد 120 ، ةجرد 180 ، ةجرد 360

ةقاطلا ردصم 28 VDC (32-16) يمسإ

يمسإلا ةقاطلا كالهتسإ يمسإ VDC 28 @ ريبمأ 20 -/+ ريبمأ 120

ةقاطلا كالهتسإ ليعشتلا عضو VDC 28 @ ريبمأ 2 -/+ ريبمأ 6

ليعفتلا عون (24V 2A) فذاق لك لجأ نم ةيناث يلليم 10 ةليط

ءابرهكلا ةمواقم موأ 3.5 – 1

I رايخلا ينقتوريب ءابرهك ليعفت

II رايخلا سيسأتلا ةداعإل لباقلا يبلوللا فلملا طيشنت

21
4 

±1
0 

m
m

574 ±10 mm

380 ±10 mm

ةماعلا تازيمملا

تارايخلا
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ماظنلا ليغشت ططخم
واز

ةي
لا 

أت
يث

: ر
 1

80
رد 

ةج

واز
ةي

لا 
أت

يث
  ر

: 1
جرد 20

ة

يواز
ةجرد 50 : ريثأتلا ة

جرد 230 : ريثأتلا ةيواز
ة

واز
ةي

لا 
أت

يث
  ر

: 1
جرد 20

ة

ةجرد 360 : ريثأتلا ةيواز
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 مكحتلا قودنص
(UMAY DC-6) 

 » (CİT) زاهجلا لخاد رابتخالا

 » نيفلتخم نيعون نم بابض نيعفدمب مكحتلا ةيناكمإ

 »  CAN-BUS/RS422/RS232 Fast : تالاصتإلا ةهجاو
Ethernet

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

 »  ةجرد 85+ / ةيوئم ةجرد 55- : نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 » (32-16) يمسإ VDC 24 : ةقاطلا كالهتسإ

 » مم 5  -/+ 116×155×180 : داعبألا

 » مجك 0.3 -/+ 1.9 مكحتلا ةدحو : نزولا

 » IP67 رابغلاو ءاملا لوخد نم ةيامح

 » ىصقألا دحلا يف بابض عفدم 12 ب مكحت

 » (IPC-A-610G Class 3) ريياعمل قباطم جاتنإ

 » MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E, 
STANAG-3733

ةماعلا تازيمملا

7 85 6

1

2

11

12

10

9

3

4

1.  : ئلتمم / غراف فذاق تارشؤم
فذاقلا عضو حضوي ديل

رسيألا عفدملا راتخي .2

3. حالسلا دادعتسا عضو

نمألا عضو .4

5. رسيألا عفدملا لعشُي

6. عفادملا عيمج لعشُي

زاهجلا لخاد رابتخإ .7

8. نميألا عفدملا لعشُي

تايجمربلا :صيخشتلا .9

10. ليمحتلا سبقم

11. ةقاطلا قالغإ

12. ةقاطلا حتف

رزلا تازيمم

 مكحتلا هنكمي  ، (UMAY DC-6) مكحتلا قودنص •
 لكيه ىلع يوتحي ، بابضلا عفدم و رزيللا راذنإ  ةمظنأب

.اهعون نم ةروطتملاو ةيلامجلا تازيملا رثكأ نيب عمجي
 ةيلاتيجيد ةشاش كلتمي يذلا مكحتلا قودنص •

 ططخم سكع لالخ نم مدختسملل مادختسالا ةلوهس رفوي ،
.ةشاشلا ىلع ةبكرملا

 يئاقلت لكشب عفدملاب مكحتلا ةيناكمإ يطعي •
.ىرخألا ةمظنألا عم لصاوت سيسأت هنكمي .يوديو
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 مكحتلا قودنص
(UMAY DC-4) 

 » (CİT) زاهجلا لخاد رابتخالا

 » نيفلتخم نيعون نم بابض نيعفدمب مكحتلا ةيناكمإ

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

 »  ةجرد 85+ / ةيوئم ةجرد 55- : نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 » (32-16) يمسإ VDC 24 : ةقاطلا كالهتسإ

 » مم 5 -/+ 70×100×150 : داعبألا

 » مجك 0.3 -/+ 1.9 مكحتلا ةدحو : نزولا

 » IP67 رابغلاو ءاملا لوخد نم ةيامح

 » MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E, 
STANAG-3733

 » (CE GOST-R) ، (UL) تاداهش كلتمي

 » ىصقأ دحك بابض عفدم 24 ب مكحت ةيناكمإ

 » ةبسانم راعسأ

ةماعلا تازيمملا

 ةزيم كلتمي ،  (UMAY DC-4) مكحتلا قودنص •
.تقولا سفن يف بابض عفادم 4 ليعشت

 مكحتلا نكمي يتلا ةريخذلا ددع فلتخي دق •
 اًضيأ نكمي و ماظنلا يف اهجمد دارملا ةبكرملا بسح اهيف

 ىرسيلا ءازجألا يف ةعوضوملا بابضلا عفادم يف مكحتلا
.لصفنم لكشب ةرايسلل ةيفلخلا ةيمامألا وأ / و ىنميلاو

 ةهجاو كلتمي يذلا (UMAY DC-4) مكحتلا قودنص •
 ريياعم نم حاجنب زاتجإ ، جمدم ميمصتو ةطيسب مادختسإ

 MIL-5TD-461 ، (MIL-STD-810 G)  ةيئيبلا تارابتخإلا
EMIl/EMC)) .

1. ةقاطلا قالغإ / حتف حاتفم

 عضو نيب لاقتنإلا حاتفم .2
ملسلا / برحلا

3.  عفادم عيمج ليعشتب موقي
بابضلا

بابضلا عفدم ةريخذ عضو رشؤم .4

1

3
2

4

 رزلا تازيمم
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 مكحتلا قودنص
(UMAY DC-8)

 » (CİT) زاهجلا لخاد رابتخالا

 » نيفلتخم نيعون نم بابض نيعفدمب مكحتلا ةيناكمإ

 »  CAN-BUS/RS422/RS232 Fast : تالاصتإلا ةهجاو
Ethernet

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

 »  ةجرد 85+ / ةيوئم ةجرد 55- : نيزختلا ةرارح ةجرد
ةيوئم

 » (32-16) يمسإ VDC 24 : ةقاطلا كالهتسإ

 » مم 5 -/+ 116×155×180 : داعبألا

 » مجك 0.3 -/+ 1.9 مكحتلا ةدحو : نزولا

 » IP67 رابغلاو ءاملا لوخد نم ةيامح

 » ىصقأ دحك بابض عفدم 16 ب مكحت ةيناكمإ

 » (IPC-A-610G Class 3) ريياعمل قباطم جاتنإ

 » MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E, 
STANAG-3733

 » (CE GOST-R) ، (UL) تاداهش كلتمي

 » ىرخأ ةمظنأ عم لصاوت سيسأت

ةماعلا تازيمملا

 هكالتمإ بناج ىلا ،  (UMAY DC-8) مكحتلا قودنص •
 موقي ، تقولا سفن يف بابض عفدم 16 ليعشت ةزيم

 عوضوم عومجملا يف بابض عفدم 16  ليعشتب ًايقطنم
 – نيمي (4) راسيو مامأ (4) – ةبكرملا راسي (4) ماسقألا ىلع

.نيمي (4)

 ةهجاو كلتمي يذلا ( UMAY DC-8) مكحتلا قودنص •
 ريياعم نم حاجنب زاتجإ ، جمدم ميمصتو ةطيسب مادختسإ

 MIL-5TD-461 ، (MIL-STD-810 G)  ةيئيبلا تارابتخإلا
EMIl/EMC)) .

1

2

4

5

6

7

3

CARACTERÍSTICAS DO BOTÃO
1. ماظنلا ةقاط قالغإ /حتف حاتفم

2. 
 بابضلا عفادم ليعشتب موقي

 يمامألا فرطلا يف ةعوضوملا
ةبكرملل رسيألا

3.
 بابضلا عفادم ليعشتب موقي
 يفلخلا فرطلا يف ةعوضوملا

ةبكرملل رسيألا

4. 
 بابضلا عفادم ليعشتب موقي
 يفلخلا فرطلا يف ةعوضوملا

ةبكرملل نميألا

5.
 بابضلا عفادم ليعشتب موقي

 يمامألا فرطلا يف ةعوضوملا
ةبكرملل نميألا

 عاضوأ نيب لاقتنإلا رفوي .6
ملسلا / برحلا

7.  دويقل لوصولا ةيناكمإ رفوي
Log
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