معدات أمنية واقية
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®

روبوت التخلص من املتفجرات كبري الحجم
برج األسلحة الثنايئ املفصيل

متعدد االستخدامات
روبــوت التخلــص مــن املتفجـرات (كاليــر – إم كيــه  )4هــو أكــر روبــوت يف سلســلة (كاليــر) بقــدرة قطــر وســحب غــر مســبوقة إضافــة إىل رسعتــه
ورشــاقته ومهارتــه.

كامريا متحركة ( )PTZتصل
ملسافة  10.5قدم

مجدي التكلفة  /منفصل الوحدات
مجهــز مبخلــب خدمــة شــاقة وبــرج مدفــع ثنــايئ ويتميــز بخصائــص بالغــة األهميــة لتنفيــذ املهمــة .وقــد تــم تصميمــه عــى ضــوء توصيــات فنيــي
املتفجـرات بحيــث يكــون منفصــل الوحــدات بالكامــل مــا يســمح بســهولة تطويــره وإصالحــه يف امليــدان واســتبدال قطعــه وتقليــل تكاليــف صيانتــه
الســنوية.

قدرة رفع حتى 200
رطل ( 90كجم)

دعائم لتثبيت الشاسيه

مجرى بيكاتيني بفتحة
 12بوصة ( 30سم)

حساسات لألسلحة
واملخلب لقياس
املسافات

وحدة القيادة
و ا لسيطر ة
()CCU

مجهز بسبعة كامريات

قابل للمناورة
ناقــل الحركــة متغــر الرسعــات يســتطيع دفــع
الروبــوت ليصــل إىل رسعــة  2.2ميل/ســاعة
( 3.5كلم/ســاعة) وتوفــر عــزم نهــايئ منخفــض
لتســلق درجــات السـلُّم وســحب عربــة قتاليــة
بكامــل حمولتهــا لتطبيــق اإلج ـراءات املضــادة
للمتفجــرات يدويــة الصنــع املحمولــة عــى
عربــات ( )VBIEDويســتطيع الروبــوت
التحــرك بجنزيــره املطاطــي بســهولة عــى
جميــع أنــواع األرايض الوعــرة وتشــمل الجليــد
واألوحــال والرمــال.
وحدة القيادة والسيطرة ()CCU
توفــر وحــدة القيــادة والســيطرة ()CCU
املقاومــة للعوامــل الجويــة ،القــدرة عــى
التشــغيل الدقيــق املتزامــن باســتخدام عصــا
متغــرة الرسعــة للتحكــم يف الدفــع ،وعصــا
للتحكــم يف الكامـرا املتحركــة (التحريــك والزوم
واإلمالــة) .االنعــكاس املنخفــض للشاشــة
الرقميــة ( )LCDامللونــة قيــاس  15بوصــة
( 38.1ســم) ُي ّكــن الشاشــة مــن عــرض صــور
صافيــة يف ظــروف اإلضــاءة الرباقــة والضعيفــة
كذلــك مــن أي كامـرا مــن الكامـرات الســبعة.
وقت املهمة
أربــع بطاريــات  24فولــت تيــار مبــارش رسيعــة
التغيــر وقابلــة إلعــادة الشــحن مبجمــوع
 48فولــت تيــار مبــارش متــدد زمــن املهمــة
إىل  4ســاعات (عــى حســب املهمــة) وتقلــل
الحاجــة إىل تغيــر البطاريــات أثنــاء املهمــة.
وتبــن شاشــة وحــدة القيــادة والســيطرة ،حالــة
بطاريــة الروبــوت ووحــدة القيــادة والســيطرة
يف الزمــن الفعــي.

روبوت التخلص من املتفجرات (كاليرب-إم كيه  )4كبري الحجم

الخواص والقدرات القياسية
الخاصية

وحدة القيادة
والسيطرة

الوصف

• وحدة قيادة وسيطرة لتشغيل الروبوت.
• تحكم متعدد الوظائف مع استخدام متزامن لعيص التحكم متغرية الرسعات.
• عصا تحكم خاصة للكامريا.
• شاشة  15بوصة ( 38.1سم) تعمل باللمس وميكن القراءة منها يف الضوء الرباق.
• شاشة تحكم  15بوصة ( 38.1سم) تعمل باللمس.
• رسومات روبوتية مجسمة يف الزمن الفعيل.
• تخزين آيل للذراع ووضع مسبق الضبط لجاهزية الذراع.
• مفتاح رماية وأزرار للذراع والرماية.
• مقاومة للعوامل الجوية.
• يعمل عىل طاقة التيار املرتدد.

بطارية الروبوت:

بطارية حمضية (آسيد)  26أمبري  48فولت قابلة إلعادة الشحن ورسيعة الشحن.

نظام الجنزير

جنزير مطاطي.
رسيع الفك يدوياً لتحويل مجموعة الدفع إىل الوضع املحايد.

قدرة الرفع:

 59كجم ( 130رطل) مع بسط الذراع.
 90كجم ( 200رطل) – مع قبض الذراع.

الذراع املخلبي:

ذراع بخمس محاور.
مخلب دوار  360درجة.
مجرى (بيكاتيني) قيايس لرتكيب اإلكسسوارات عىل املخلب.
عدد  1كامريا ملونة.
عدد  1ملبة (.)LED
مسكة بفتحة  12بوصة ( 30سم).
إمكانية الوصول ملسافة رأسية  113بوصة ( 287سم).
إمكانية الوصول ملسافة أفقية  86بوصة ( 218سم) من الشاسيه.
عدد  1دائرة رماية.
إطباق عىل الجسم بقوة  100رطل ( 45كجم).
ليزر محاذاة عىل شكل شعرية متصالبة للمساعدة يف القبض عىل األشياء.
حساس لقياس املسافات.

ذراع األسلحة:

عدد  2كامريا ( )CCDملونة للسالح.
عدد  4ليزر تصويب أخرض.
عدد  2دائرة رماية ( 2سالح).
ملبات (.)LED
حساس لقياس املسافات.
تدوير الربج :صفر إىل  180درجة.
إمالة الربج :صفر إىل  180درجة.

كامريا التحريك
واإلمالة والزوم
(:)PTZ

• كامريا ملونة متحركة ميكانيكية بخصائص التحريك واإلمالة والزوم.
• زوم برصي  26ضعف.
• ملبة (.)LED
• تدوير متواصل  360درجة.
• ميكن طيها ألسفل أثناء التنقل.
• ضبط تلسكويب لالرتفاع يدوياً.

كامريا الدفع األمامي:

كامريا ( )CCDملونة باألشعة تحت الحمراء.

كامريا الدفع الخلفي:

كامريا ( )CCDملونة باألشعة تحت الحمراء.

كامريا املساكة:

كامريا ( )CCDملونة .

كامريا األسلحة:

عدد  2كامريا أسلحة.

الكامريا اإلضافية:

كامريا إضافية ملونة مع ملبة (.)LED

ملبات (:)LED

 6مجموعات ملبات للشاسيه واألذرع والكامريا املتحركة.

عمود السحب:

عمود سحب ميكانييك ميكن ضبطه عن بعد لقطر عربة قتالية.

كامريا األسلحة:

كامريا ( )CCDملونة مع ليزر أخرض لتصويب املدافع عدمية االرتداد.

نظام اتصال صويت
ثنايئ االتجاه:

نظام اتصال صويت ثنايئ االتجاه (تحدث/استمع) مع أجهزة اإلرسال واالستقبال وسامعات الرأس
( )PTTومداخل ومخارج الصوت للتوصيل مبشغل ( )MP3أو سامعات خارجية.

الخاصية

طقم قطع غيار:

طقم مكون من القطع األساسية للروبوت (كاليرب).

منصب أشعة سينية:

قفيز لرتكيب أشعة سينية لجميع أنظمة األشعة
السينية الرئيسية.

منصب الشاحنة:

قفيز خارجي يركب عىل الشاحنة لرتكيب أنظمة
السلكية.

جهاز إرسال الفيديو ملركز القيادة
(:)CPV

يسمح هذا الجهاز لعدد أكرب من األفراد برؤية
ما يراه مشغل الروبوت يف الزمن الفعيل ،ويعمل
عىل بطارية  12فولت ملدة  5ساعات (عىل حسب
املهمة) ويقوم ببث الفيديو بشكل آمن إىل أربعة
أجهزة تزامنياً إىل مسافة  600قدم (183م) يف
مستوى خط النظر مع خيار بث الفيديو عرب
النظام الشبيك لالطالع عليه من أماكن خارج
املوقع.

مشغل أنبوب محاكاة االنفجار:

مشغل أنبوب محاكاة االنفجار مكون من  2أو 4
قنوات مع مناصب للرتكيب.

منصة التحميل:

منصة تحميل (رامب) خفيفة الوزن قابلة للطي
مصنوعة من األلومنيوم لتحميل وإنزال الروبوت.

أداة حفر:

حفارة صغرية مائلة توصل باملخلب للحفر
والتجريف.

القدرات العامة
زمن املهمة

 2-5ساعات عىل حسب املهمة.

العرض

 29.5بوصة ( 75سم)

االرتفاع (وضع االنثناء لتسهيل نقله)

 30بوصة ( 76.2سم)

الطول

 55بوصة ( 140سم)

حيز الفراغ املطلوب

 700رطل ( 318كجم) مع البطاريات.
 600رطل ( 272كجم) مع البطاريات.

الوزن

 1500رطل ( 680كجم)

زاوية صعود السالمل (الدرج)

40%

مقاومة العوامل الجوية

معزول بيئياً :إمكانية التنظيف باملواد الكيامئية
والبيولوجية.

الروبوت (كاليرب – إم كيه )4
مع استخدام دعائم التثبيت.

مفتاح تشغيل مخفي :مفتاح تشغيل وإيقاف ( )On/OFFمخفي.
دورة التدريب:

دورة تشغيل وصيانة الروبوت ملدة يوم واحد إما يف مقر الرشكة أو مبرفق العميل.

الضامن:

ضامن محدود ملدة سنتني.

الدعم الفني:

دعم فني غري محدود.
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ICOR Technology Inc. I 935 Ages Drive, Ottawa, ON K1G 6L3
Tel: 613.745.3600 I Fax: 613.745.3590 I Email: sales@icortechnology.com I Toll Free: 1.877.483.7978
www.icortechnology.com
نظرا ً لسياسة تحسني املنتج التي تتبعها رشكة آيكور ،تحتفظ الرشكة بحق تغيري املواصفات والشكل الخارجي دون إشعار منها.

الوصف

طُبع يف كندا V2015.01.12

مواصفات كاليرب إم كيه 4

نظام الفيديو الرقمي
(:)COFDM

نظام فيديو رقمي ( )COFDMالسليك يضمن إرسال صور فيديو خالية من التشويه ملسافة تصل إىل
واحد كيلومرت يف مستوى خط النظر ويف ظروف مثالية .وهو نظام يناسب البيئات املتنقلة والحرضية.

الخصائص االختيارية

