MINI-CALIBER ROBOT
®

				OPTIONAL FEATURES
طقم توصيل مخلب ()CAL-CA1

يتكون طقم توصيل املخلب من أدوات مصممة بشكل خاص للرتكيب يف مخلب الروبوت لزيادة قدراته .وصممت هذه األدوات إلبعاد الخطر عن أفراد الفريق بإكسسوارات مثل سكني املالبس وقاطع األسالك وفتاحة الصناديق وقاطع الكفرات .هذه
األدوات الخاصة تسهل عملية الوصول إىل األماكن الضيقة وسحب املواد الربيدية وتفتيش بالطات السقف.

وصلة الكامريا
صممت للوصول إىل األماكن التي
يصعب الوصول إليها وطرفها
املطاطي مثايل إلزاحة الكفرات
والنوافذ واألبواب وغريها من
العوائق.

قاطع األسالك
أداة قطع خدمة شاقة
تثبت عىل املخلب بقوة
من األمام أو الجنب.

كني املالبس
تقطع املالبس بسهولة
للبحث عن أسلحة مخبأة أو
قنابل محمولة عىل الجسم.

فتاحة الصناديق
مجموعة من شفرتني عىل طرف
املخلب تفتح الصناديق برسعة
وبشكل منتظم.

أداة سحب املواد الربيدية
صممت بشكل خاص لسحب
الخطابات واملظاريف عن
بعد.

أداة الجذب
أداة ملسك األجسام مبخلب
ذايت اإلغالق وجذبها بأحزمة
الخطاف إىل موقع آمن.

مساكة الصناديق
متدد مسافة وصول
الروبوت بالخطاف الثنايئ
ليصل إىل مناطق عالية أو
منخفضة أو صعبة.

مثقاب القوارير
طرف بشفرة ثنائية لثقب القوارير
التي تحتوي عىل سوائل مجهولة،
وميكنه أيضاً إحداث ثقوب مربعة
يف الصناديق.

قطاعة الكفرات
مجموعة من شفرتني عىل طرف
املخلب لترشيح وتفريغ الكفرات
أرسع من أدوات تفريغ الكفرات
التقليدية.

جهاز إرسال الفيديو ملركز القيادة ()CAL-CPV

صمم للفرق التكتيكية وفرق التخلص من املتفجرات ليسمح 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.

ميكن املشاهدة من خالل الكمبيوتر
ميكن املشاهدة من خالل اآليباد
واألجهزة املشابهة.

يرسل فيديو يف الزمن الفعيل
من وحدة القيادة والسيطرة
ميكنه دعم  4عمليات إرسال يف
وقت واحد.

حقيبة ظهر تحمل بطارية  12فولت.
مشغل الروبوت.

الشاشة املحمولة باليد

()CAL-PSA

شاشة (كاليرب) املحمولة باليد مثالية لفرق االقتحام التي تريد مشاهدة ما يراه مشغل الروبوت عىل شاشة وحدة القيادة والسيطرة.

مسجل الفيديو الرقمي

()CAL-DVR2

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

التدريب يف املوقع

()CAL-TTC

جلسة تدريب عملية ملدة  8ساعات يف موقع العميل (تشمل تكاليف السفر).

كامريا التصوير الحراري

()®CAL-OP016) (®FLIR

كامريا للتصوير الحراري داخل حاوية من األلومنيوم املقاوم للعوامل الجوية وميكن تركيبها عىل صاري الروبوت( .مالحظة :تحل
الكامريا الحرارية رسيعة الفك محل الكامريا املتحركة العادية عند استخدامها).

حقيبة الظهر للروبوت

()CAL-MCBK

مصممة بشكل خاص لتسهيل استخدام الروبوت مع دعامة وأحزمة مبطنة لتثبيتها أثناء التنقل.

حقيبة ماركة

()CAL-OP14

حقيبة خدمة شاقة صلبة تستخدم لنقل الروبوت (ميني كاليرب) وبداخلها فوم مصمم حسب مقاسات الروبوت وأحزمة ربط لتثبيت
الروبوت أثناء التنقل.

طقم قطع الغيار األساسية

()CAL-SP2

يحتوي عىل قطع الغيار الرضورية لشاسيه الروبوت والسطح والجنزير والرسغ واألذرع والكامريات (الصورة للتوضيح فقط).

طقم أدوات تكتييك لإلكسسوارات

()CAL-BATS2-MINI) (Edge Tactical BAT

مجموعة أدوات لإلكسسوارات توفر ملستخدم الروبوت السهولة والرسعة والتنوعية .وصممت انحناءات القطع بحيث ميكن تثبيتها
بقوة يف مخلب (ميني كاليرب).

بطارية احتياطية لوحدة القيادة والسيطرة

()CAL-EB3

بطارية ليثيوم آيون مع مبني لحالة البطارية بلمبة (.)LED

شاحن بطارية وحدة القيادة والسيطرة
شاحن بطارية ثنايئ املنفذ مع خاصية إعادة املعايرة.

()CAL-BC2

بطايات الروبوت

()CAL-EB2

عدد  2بطارية ( LFP) 12فولت تيار مبارش  9.6أمبري قابلة إلعادة الشحن وتعطي فرتة تشغيل تصل إىل  3-5ساعات (حسب
املهمة).

شاحن الروبوت

()CAL-BC3

شاحن بطارية ثنايئ مثايل لشحن البطاريات وهي بداخل الروبوت أو استخدام املوالف لشحن البطاريات بشكل منفصل وهي خارج
الروبوت.

املدفع (كاربون فاير ( )10

)CAL-CBFIRE

أنتجت رشكة (كونسبت ديفلومبنت) هذا املدفع لضامن أمن وسالمة العمليات وتقدم الرشكة  10سنوات ضامن عليه ،ويتم توريد
منصب الليزر والروبوت مع املدفع (مالحظة :يتطلب .)CAL-OP002

مدفع ( )Proparmsعديم االرتداد

()CAL-12.5

مدفع  12.5ملم عديم االرتداد من رشكة ( )Proparms Ltdيتميز بحجمه الصغري وخفة وزنه وانعدام االرتداد بنسبة ( .97%مالحظة:
يتطلب املنصب .)CAL-OP007

( )Needle Plusاملدفع

()ADT-3020-640

املدفع (نيدل بلس) من رشكة ( )ABPمصنوع من االستانلس ستيل غري القابل للتآكل وال يتطلب غري أقل قدر من الصيانة (مالحظة:
يتطلب منصب املدفع .)CAL-OP007

منصب املدفع

()CAL-OP007

يسمح منصب املدفع بتوصيل املدفع بذراع الروبوت (ميني كاليرب) .ويتضمن املنصب دائرة رماية  24فولت تيار مبارش وصندوق
التحكم يف الرماية وحدة القيادة والسيطرة ،وليزر وكامريا التصويب (مالحظة :يدعم  ABL2000ومدفع (بروب آرمز )12.5RC
واملاجنوم ( .)0.357وال يحتوي عىل املدفع).

دائرة الرماية  24فولت تيار مبارش

()CAL-OP001

دائرة رماية أساسية  24فولت تيار مبارش لتشغيل املدفع أو إطالق قوارير املياه املعدنية.

منصب (ديوك برو) مع دائرة الرماية

()CAL-OP002

( )Duke Pro Mountمنصب

()CAL-OP017

منصب مفعل أنبوب التفجري مع دائرة رماية  24فولت تيار مبارش( .مالحظة يشمل مفعل أنبوب التفجري).

يستخدم مفعل أنبوب التفجري أحادي القناة لتوصيل األبنوب بذراع (ميني كاليرب) من الخلف( .مالحظة ال يشمل (ديوك برو) وال دائرة الرماية .
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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.
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