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روبوت التخلص من املتفجرات

برج األسلحة الثنايئ املفصيل

طقم توصيل املخلب

متعدد االستخدامات
صمــم روبــوت التخلــص مــن املتفجــرات (كاليــر – إم كيــه  )3لتلبيــة
الحاجــة املتزايــدة لنظــام متوســط الحجــم يوفــر القــدرة عــى الســحب
والقطــر التــي يتميــز بهــا الروبــوت األكــر حج ـاً ولكــن بنفــس مزايــا
الرسعــة ورشــاقة الحركــة واملهــارة وخفــة الــوزن التــي تتميــز بهــا األنظمة
األصغــر حج ـاً.

قدرة رفع حتى 65
رطل ( 30كجم)

مجدي التكلفة  /منفصل الوحدات
مجهــز مبخلــب خدمــة شــاقة وبــرج مدفع ثنــايئ ويتميــز بخصائــص بالغة
األهميــة لتنفيــذ املهمــة بتكلفــة منخفضــة .وقــد تــم تصميمــه عــى ضوء
توصيــات فنيــي املتفج ـرات بحيــث يكــون منفصــل الوحــدات بالكامــل
مــا يســمح بســهولة تطويــره وإصالحــه يف امليــدان واســتبدال قطعــه
وتقليــل تكاليــف صيانتــه الســنوية.
متعدد األسلحة
يتميــز الــرج الفريــد ثنــايئ املدفــع بالــدوران  355درجــة واإلمالــة 180
درجــة ،ويعطــي قــدرة تصويــب ال مثيــل لهــا مــن املدفعــن عدميــي
االرتــداد .وتســتخدم شــعرية التصويــب املدمجــة عــى شاشــة وحــدة
القيــادة والســيطرة مــع أربــع وحــدات ليــزر أخــر و 2كام ـرا ملونــة
للتصويــب باألســلحة عــى الهــدف .وتســتخدم دوائــر الرمايــة املســتقلة
يف تفعيــل املدافــع والقواريــر أو أنظمــة األشــعة الســينية .ومتوفــر أيضـاً
منصــب لرتكيــب البندقيــة الشــوزن (بينــي م.)4

منصب األشعة
السينية

وقت املهمة
بطاريــات  24فولــت تيــار مبــارش رسيعــة التغيــر وقابلــة إلعــادة
الشــحن متــدد فــرة املهمــة إىل  3-5ســاعات (عــى حســب املهمــة).
وتبــن شاشــة املعطيــات يف وحــدة القيــادة والســيطرة ،حالــة بطاريــة
الروبــوت ووحــدة القيــادة والســيطرة .ويســتغرق تبديــل البطاريــة
ثــوان قليلــة ،أو ميكــن شــحنها مبــارشة بــدون فكهــا مــن شاســيه
الروبــوت.
مستخدم يف جميع أنحاء العامل
الجهــات األمنيــة يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكندا
وأوروبــا والــرق األوســط وآســيا تســتخدم حاليـاً الروبــوت (كاليــر-
إم كيــه .)3

قابل للمناورة
ناقــل الحركــة ثــايث الرسعات يســتطيع دفــع الروبوت
ليصــل إىل رسعــة  5ميل/ســاعة ( 8كلم/ســاعة) وتوفري
عــزم نهــايئ منخفــض لتســلق درجات السـلُّم وســحب
أجســام أخــرى .يتميــز الروبــوت بالدفــع الســدايس
بجميــع العجــات وجنازيــر مطاطيــة للمنــاورة
عــى جميــع أنــواع األرايض الوعــرة وتشــمل الجليــد
والرمــال.

طي األذرع للخلف
لسهولة التخزين.

وحدة القيادة والسيطرة ()CCU
توفــر وحــدة القيــادة والســيطرة ( )CCUاملقاومــة
للعوامــل الجويــة ،القــدرة عــى التشــغيل الدقيــق
املتزامــن باســتخدام عصــا متغــرة الرسعــة للتحكــم
يف الدفــع ،وعصــا للتحكــم يف الكامــرا املتحركــة
(التحريــك والــزوم واإلمالــة) .يوجــد مخطــط ثــايث
األبعــاد للروبــوت عــى ســطح وحــدة القيــادة
والســيطرة يتضمــن أزرار لإلضــاءة الخلفيــة وإدخــال
معطيــات املســتخدم لضــان ســهولة االســتخدام أثناء
العمليــات .االنعــكاس املنخفــض للشاشــة الرقميــة
( )LCDامللونــة قيــاس  15بوصــة ( 38.1ســم)
تُ ّكــن الشاشــة مــن عــرض صــور صافيــة يف ظــروف
اإلضــاءة الرباقــة والضعيفــة كذلــك مــن أي كامـرا مــن
الكامــرات الســتة امللونــة .وللحــد مــن اإلجــراءات
غــر املأمونــة تتطلــب وحــدة القيــادة والســيطرة
مــن املشــغل القيــام بتسلســل رمايــة مكــون مــن
ثــاث خطــوات تشــمل مفتــاح رمايــة وزر تســليح

مسافة توغل أكرب للمدفع.

وحدة متنقلة للقيادة
والسيطرة ()CCU

سحب وقطر األجسام

وزر رمايــة لتفعيــل أي دائــرة مــن دوائــر الرمايــة األربعــة ذات جهــد
 24فولــط ملــن ســامة تشــغيل املدافــع وقواريــر امليــاه املعدنيــة
والعبــوات .وتســمح وصــات الفيديــو بعــرض صــور الكامـرات عــى
شاشــة خارجيــة ،كــا تســمح وصــات الصــوت بإخـراج الصــوت عــى
ســاعات خارجيــة أو مشــغل ( .)MP3وهنــاك خصائــص إضافيــة
تتضمــن عــرص صــورة فــوق صــورة (يف نظــام الفيديــو COFDM
فقــط) ،ومســجل فيديــو رقمــي لتســجيل مقاطــع بصيغــة ()MPEG
وصــور بصيغــة ( )JPEGوالصــوت بصيغــة (.)MP3

يتسلق السلم

روبوت التخلص من امل ®MK3 CALIBER

الخصائص والقدرات القياسية
الوصف

الخاصية

نظام الدفع

• دفع سدايس ( )6×6بجميع العجالت مع ناقل حركة  3رسعات.
• كفرات هوائية مع قارنة رسيعة الفك (حجم الكفرات 10 :بوصة  25 /سم)
• جنازير مطاطية عىل كفرات هوائية تتضمن قضيب منع انقالب.
• الرتس املنخفض :لتسلق الدرج برسعة أكرث من  1ميل/ساعة ( 1.6كلم/ساعة).
• الرتس املتوسط :من صفر إىل  2ميل/ساعة (صفر إىل  3.2كلم/ساعة).
• الرتس العايل :من صفر إىل  5ميل/ساعة (صفر إىل  8كلم/ساعة).

وحدة القيادة والسيطرة

• 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.
• مبني حالة البطارية.
• مخارج فيديو إىل شاشة إضافية.
• مخارج صوت ومدخل صوت (.)MP3
• مقاومة للعوامل الجوية.

مخلب روبويت عىل ذراع
تلسكويب:

• مخلب دوار  360درجة عىل  3محاور .
• عدد ذ كامريا ملونة –  1ملبة (.)LED
• فتحة املخلب  10بوصة ( 25سم).
• مسافة التمدد الرأيس  71.5بوصة ( 181سم).
• مسافة التمدد األفقي من الشاسيه 30 :بوصة ( 76سم)
• عدد  1دائرة رماية .
• نطاق الكتف :صفر إىل  100درجة.
• قدرة الرفع 65 :رطل ( 29.5كجم).

برج املدفع الثنايئ عىل
الذراع التلسكويب

• عدد  2قفيز تركيب للمدافع عدمية االرتداد( .مالحظة :استخدم املدفع عديم
االرتداد فقط).
• عدد  2قفيز تركيب للمدافع عدمية االرتداد
• عدد  2كامريا ( )CCDملونة لألسلحة.
• عدد  4ليزر أخرض للتصويب.
• عدد  2دائرة رماية.
• عدد  2ملبة (.)LED
• برج دوار من صفر إىل  355درجة.
• إمالة الربج :صفر إىل  180درجة.
• متديد الذراع امليكانيك 16 :بوصة ( 41سم)
• نطاق الكتف :من صفر إىل  100درجة.

كامريا التحريك واإلمالة
والزوم (:)PTZ

• كامريا ملونة متحركة ميكانيكية بخصائص التحريك واإلمالة والزوم..
• زوم برصي  26ضعف 2 .ملبة (.)LED
• تدوير متواصل  360درجة.
• ميكن طيها ألسفل أثناء التنقل.
• ضبط تلسكويب لالرتفاع يدوياً.

كامريا التحريك واإلمالة
والزوم (:)PTZ

كامريا ( )CCDملونة باألشعة تحت الحمراء.

كامريا الدفع األمامي:

كامريا ( )CCDملونة باألشعة تحت الحمراء .قابلة للضبط.

كامريا الدفع الخلفي:

 4مجموعات ملبات للشاسيه واألذرع والكامريا املتحركة.

ملبات (:)LED

 4مجموعات ملبات للشاسيه واألذرع والكامريا املتحركة.

سلك الربط:

بكرة كيبل قيايس بطول  500قدم ( 153مرت) مع موتور ذو حلقة إنزالقية (Slip-
)ringيستخدم كبديل ألدوات التحكم بالرتدد الالسليك.

نظام اتصال صويت ثنايئ
االتجاه:

نظام اتصال صويت ثنايئ االتجاه (تحدث/استمع) مع أجهزة اإلرسال واالستقبال
وسامعات الرأس ( )PTTومداخل ومخارج الصوت للتوصيل مبشغل ()MP3
أو سامعات خارجية.

سطح الروبوت:

سويتش تشغيل وإيقاف اإلضاءة الخلفية 1 .دائرة رماية.

دورة التدريب:

جهاز إرسال الفيديو ملركز
القيادة (:)CPV

نظام الفيديو الرقمي
(:)COFDM

نظام فيديو رقمي ( )COFDMالسليك يضمن إرسال صور فيديو خالية
من التشويه ملسافة تصل إىل  3280قدم (1000م) يف مستوى خط
النظر ويف ظروف مثالية .وهو نظام يناسب البيئات املتنقلة والحرضية.

عرض صورة عىل صورة:

يسمح هذا الوضع االختياري بعرض أربع شاشات متجاورة لرؤية ما
تبثه أربعة كامريات يف وضع واحد.

مسجل الفيديو الرقمي:

مدمج يف الغالف القوي لوحدة القيادة والسيطرة لنظام (كاليرب)
ويستطيع التسجيل بدقة  1080بكسل ودقة ( ،)HDوالتخزين عىل
مساحة  320جيجابايت بصيغة فيديو ( )MPEG-4أو بصيغة صور
( .)JPEGمزود بشاشة ( LCD) 5بوصة ( 12.7سم) تعمل باللمس.

كامريا التصوير الحراري
(فلري):

كامريا التصوير الحراري داخل حاوية من األلومنيوم املقاوم للعوامل
الجوية مركبة عىل صاري الروبوت.

طقم توصيل املخلب:

طقم من  10أدوات ملخلب الروبوت (كاليرب) يتضمن :جهاز تحطيم
النوافذ ،وجهاز تفريغ الكفرات ،وجهاز بسط األصابع ،وخطاف القطع،
والسكني متعدد األغراض ،وعدة أدوات طرفية للتعامل ،وإكسسوارات
للخطاف والواير.

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.

وحدة تحكم محمولة باليد:

وحدة تحكم محمولة باليد خفيفة الوزن للتحكم عن طريق الواير
وتعطي تحكم ميكانييك كامل لذراع الروبوت ونظام الدفع وملبات
(.)LED

الشاشة املحمولة باليد:

شاشة تردد السليك ( )LCDثانوية السلكية محمولة ملشاهدة الصور من
كامريا الروبوت .مثالية لفرق االقتحام.

مشغل أنبوب محاكاة
االنفجار:

مشغل أنبوب محاكاة االنفجار مكون من قناتني مع مناصب للرتكيب.

كامريا العمود اإلضايف:

عمود كامريا قابل للتمديد ميكن تركيبه عىل ذراع األسلحة إلضافة 74
بوصة ( 188سم) إىل مسافة املراقبة الرأسية.

مضاعف مسافة الرتدد
الالسليك:

يزيد مسافة الرتدد الالسليك للفيديو والبيانات.

تحكم ميكانييك للكامريا
املتحركة:

التحكم يف الصاري امليكانييك التلسكويب لكامريا التحريك واإلمالة والزوم
ليصل بحد أقىص إىل  55بوصة ( 140سم).

مانع إنقالب ميكانييك:

التحكم يف قضيب منع اإلنقالب امليكانييك لتقصري شاسيه الروبوت يف
األماكن الضيقة.

بكرة ألياف برصية:

بكرة كيبل ألياف برصية  1000قدم ( 305مرت) مبواصفات عسكرية
مع لفاف آيل لتستخدم كأداة احتياطية للتحكم الالسليك يف الروبوت
(كاليرب).

القدرات العامة
زمن املهمة

 3-5ساعات عىل حسب املهمة.

العرض:

 23.75بوصة ( 60.3سم)

االرتفاع (يف وضع التخزين):

 22بوصة ( 56سم)

الطول:

 33بوصة ( 84سم)

الخلوص األريض:

 2.25بوصة ( 5.7سم)

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

الوزن:

 185رطل ( 84كجم).

قدرة السحب:

 250رطل ( 113كجم)

الضامن:

ضامن محدود ملدة سنتني.

زاوية تسلق الدرج:

 40%إىل  45%حسب طبيعة السلم.

الدعم الفني:

دعم فني غري محدود.

مقاومة العوامل الجوية:

معزول بيئياً :إمكانية التنظيف باملواد الكيامئية والبيولوجية.
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www.icortechnology.com
نظرا ً لسياسة تحسني املنتج التي تتبعها رشكة آيكور ،تحتفظ الرشكة بحق تغيري املواصفات والشكل الخارجي دون إشعار منها.
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شواحن البطارية:

• عدد 1لبطارية الروبوت  24فولت تيار مبارش  110/أو  220فولت تيار مرتدد.
• عدد 1لبطارية وحدة القيادة والسيطرة  12فولت تيار مبارش  110/أو 220
فولت تيار مرتدد.

الوصف

الخاصية

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.

مواصفات MK3 CALIBER

نظام الرتدد الالسليك ( )RFنظام السليك لنقل البيانات والفيديو السلكياً.

الخصائص االختيارية

