SWAT ROBOT

Mini-CALIBER

®

روبوت سهل الحمل:
هذا الروبوت السهل الرتكيب والخفيف الوزن يسهل حمله واستخدامه بواسطة فرق التدخل الرسيع وخرباء املفرقعات .تم تطوير هذا الروبوت بحيث يالئم طبيعة
املهام التكتيكية الرسيعة .فسهولة تشغيله ورسعة نرشه جعاله صالحاً للمهام التي تتطلب استجابة رسيعة كتفتيش الغرف واملمرات ،وبرئ الدرج (السالمل) واألماكن
املقفلة.
ميكن تشكيله حسب متطلبات املهمة:
مزود بذراع مناورة مثبت عىل املنصة الدوارة للروبوت ،وكامريا مزودة بعدسة زووم ذات قدرة تكبري  10مرات ُمثبتة عىل مخلب الروبوت .تستطيع الذراع أن ترفع
حموالت تزن  6.8كجم كحد أقىص ،وتسليم العبوات ،وفتح األبواب .املسافة التي ميكن للكامريا الزووم االرتفاع إليها هي  163سم ،وهذا االرتفاع يُعد كافياً للنظر
من خالل نوافذ السيارات ،أما بُعدها األفقي فهو  128سم ،مام يتيح لها إمكانية التفتيش أسفل السيارات .ميكن التحكم يف حركة الكامريا وميلها بتحريك مخلب
الروبوت.
الحموالت:
ميكن تثبيت مجسات وأدوات كشف املتفجرات “الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية” عىل سطح شايص الروبوت ،وهذه األدوات واملجسات تساعد خرباء
املفرقعات عىل تحديد املواد الخطرة .كام ميكن تثبيت أنواع مختلفة من املدافع القاذفة باستخدام صاريات حمل املدافع القاذفة التي ُصممت خصيصاً للروبوت.
الحركية:
يقل عرض املنصة املدمجة عن  40سم ،مام يتيح للروبوت التحرك يف طرقات الطائرات واألوتوبيسات واملساحات املغلقة األخرى .قوة املوتورات التي تعمل بقوة 24
فولت دي يس تحقق رسعات تصل إىل  4كم/ساعة وميكنها التحرك بسهولة يف التضاريس الصعبة كوجود صخور وجليد .القضبان املصنوعة من مادة البويل يوريثان،
والزعانف األمامية والخلفية للروبوت تسهل من عملية صعودة السالمل (الدرج) و امليل بزاوية ترتاوح ما بني  40و  45درجة مئوية.
وحدة القيادة والتحكم:
تزن هذه الوحدة  2.3كجم فقط ،ولسهولة حملها فهي تُ سك باليد،
وتتميز ببديهية االستخدام .يتم التحكم يف الروبوت من خالل عصا
توجيه متغرية الرسعاتُ ،مزودة بنظام صويت ثنايئ االتجاهني يصلح
لالستخدام يف مفاوضات األزمات .يتم نقل صور واضحة عىل شاشة
 LCDتصلح للرؤيا نهارا ً بحجم  14.7سم وذلك من خالل نظام تردد
السليك.
وحدة القيادة والتحكم:
تزن هذه الوحدة  2.3كجم فقط ،ولسهولة حملها فهي تُ سك باليد،
وتتميز ببديهية االستخدام .يتم التحكم يف الروبوت من خالل عصا
توجيه متغرية الرسعاتُ ،مزودة بنظام صويت ثنايئ االتجاهني يصلح
لالستخدام يف مفاوضات األزمات .يتم نقل صور واضحة عىل شاشة
 LCDتصلح للرؤيا نهارا ً بحجم  14.7سم وذلك من خالل نظام تردد
السليك.
مهام متعددة:
• املراقبة واالستطالع،
• تفتيش الطائرات والقطارات واألتوبيسات،
• االستخدام يف مفاوضات األزمات أو مع أحد املشتبه بهم املحصنني
يف أماكن مغلقة،
• تسليم واسرتداد العبوات،
• فتح األبواب وتحريك األشياء،
• تفتيش أسفل السيارات،
• تحديد القنابل البدائية الصنع وإبطال مفعولها،
• جمع املعلومات.
الروبوت “ميين اكليرب” السهل امحلل
Mini-CALIBER® Man Portable Robot

الخواص والقدرات القياسية
الخاصية

الوصف

ذراع املخلب

• ذراع خاميس املحاور موضوع عىل منصة التفافية.
• درجة التفاف املنصة 95 :درجة - / +
• درجة التفاف املخلب 360 :درجة ،دوران متواصل
• أقىص حد لالمتداد الرأيس  163سم.
• أقىص حد لالمتداد األفقي  128سم.
• قدرة الرفع  6.8كجم.
• كامريا مخلبية بزاوية منفرجة.
• كامريا زووم ألوان ذات قدرة تكبري  10مرات.
• مؤرش يوضح الوضع الرئييس للمنصة ( Home Positionمام يتيح التخزين
اآلمن للذراع).

كامريا زووم PTZ

• كامريا زووم قابلة للحركة وامليل  PTZمع قدرة تكبري  10مرات ومصباح
إضاءة ليد.
• قابلة للتثبيت مبواضع مختلفة.
• مدى الكتف :من صفر إىل  190درجة.

شاحنات البطاريات

• شاحن للروبوت 24 :فولت دي يس  110 /أو  220فولت إي يس
• شاحن لوحدة القيادة والتحكم 12 :فولت دي يس  110 /أو  220فولت
إي يس

كامريا السري األمامي

• تستخدم تكنولوجيا مجسات (اقرتان الشحنة) امللونة تحت الحمراء CCD

كامريا السري الخلفي

• تستخدم تكنولوجيا مجسات (اقرتان الشحنة) امللونة تحت الحمراء ،CCD
املعدلة

حقيبة ظهر خفيفة تستخدم
تقنية “توزيع اإلشارات
املتعددة برتدد متعامد
مشفر ”COFDM

ميكن طلب املستوى األعىل الذي يستخدم نظام فيديو رقمي مع نفس تقنية
“توزيع اإلشارات املتعددة برتدد متعامد مشفر  ”COFDMيضمن نقل صور
فيديو خالية من أي تشويه .مثايل لالستخدام يف البيئات الحرضية واملتنقلة.

كامريا حرارية ذات رؤية
أمامية باألشعة تحت
الحمراء

الكامريا الحرارية ُمسيجة داخل حافظة أملونيوم مقاومة للعوامل الجوية و ُمثبتة
عىل صاري الروبوت.

طاقم توصيل املخلب
Claw Attachment Kit

يتكون طاقم توصيل املخلب الخاص بالروبوت “ميني كاليرب” من أدوات
ُصممت خصيصاً لتجنيب املتعاملني مع الروبوت أي أذى ،وذلك باستخدام
مجموعة من االكسسوارات كقاطع املالبس ،وقاطع األسالك ،وقاطع الصناديق،
ُوممزق اإلطارات الكاوتشوك ،وأدوات أخرى تسهل عملية الوصول إىل األماكن
الضيقة ،والتقاط الربيد ،وتفتيش بالط األسقف.

نظام إطالق النار

دائرة إطالق نار مستقلة ومعزولة مزودة مبفتاح سويتش قابل للحركة ألدوات
 RSPو/أو االخرتاق.

مبديء انبوبة الصاعقة
Shock tube initiator

مبديء أنبوبة الصاعقة أحادي القناة مبلحقات التثبيت

ناقل الصور ملقر القيادة
CPV

يتيح هذا الناقل ألشخاص آخرين رؤية ما يراه الشخص املكلف بتشغيل
الروبوت يف آن واحد .يستخدم الناقل بطارية  12فولت مام يتيح مشاهدة
مدتها  5ساعات ،مع إمكانية بث الفيديو ألربعة أجهزة أخرى يف آن واحد
ملسافة تبعد  83مرتا ً ،ومن املمكن النقل عن طريق االنرتنت لخارج املوقع.

شاشة يد

شاشة  LCDثانية محمولة مزودة بنظام تردد لتسهيل عملية رؤية الصور
من كامريات الروبوت .يستخدم بصورة مثالية يف اقتحامات فرق التدخل
الرسيع.

حقيبة ظهر لحمل
الروبوت “ميني كاليرب”

حقيبة ظهر مصممة خصيصاً لتسهيل عملية نرش الروبوت .الحقيبة محاطة
بوسادات وأحزمة تثبيت لتسهيل التنقل به.

التدريب

دورة تدريبية مدتها يوم واحد للتدريب عىل تشغيل وصيانة الروبوت.
تُعقد الدورة إما يف مركز رشكة آيكور أو يف منشأة العميل.

القدرات العامة

زمن املهمة

من  3إىل  5ساعات  ، +وكل مهمة منوطة بغريها

العرض

 40سم

االرتفاع (وضع االنثناء
لتسهيل نقله)

 24سم

حزمة بطاريات الروبوت

•  4مجموعات من مصابيح ليد (الشايص ،األذرع ،والكامريا ) PTZ

الطول

 60سم عند انثناء الزعانف 86 .سم عند نرش الزعانف.

حيز الفراغ املطلوب

 3.8سم

وحدة القيادة والتحكم

• متسك باليد وقابلة للحمل.
• تحكم متنوع يف الرسعات بواسطة عصا التوجيه.
• شاشة  LCDواضحة الرؤيا حتى يف ساعات النهار ومقاومة النعكاسات الضوء
بحجم  14.7سم.
• الوزن 2.3 :كجم؛ والوزن عند تحميل مفتاح دائرة إطالق النار  2.5كجم.
• بطارية ليثيوم أيون.
• مؤرش إضاءة ليد للتعريف بوضع ما.
• كابل تشخيص.
• مقاوم للعوامل الجوية.

االتصاالت الرتددية

• نظام ترددي السليك للفيديو والبيانات والصوت.
• مسافة التشغيل  300مرت تقريباً.

التوصيل السليك

• بكرة سلك توصيل طولها  153مرتا مزودة بحلقة زلق الستخدامها كبديل
للمتحكم الرتددي.

التدريب

يوجد فيديو تعليمي يف تابليت التدريب

الضامن:

ضامن محدود ملدة سنتني

الدعم الفني

دعم فني غري محدود
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الوزن

 27كجم

زاوية صعود السالمل
(الدرج)

من  40إىل  45درجة حسب التصميم الهيكيل للسالمل (بوجود زعانف أمامية
وخلفية).

مقاومة العوامل الجوية

مانع للترسب ،وقابل للغسل مبادة كيميائية-بيولوجية.

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.

Mini-CALIBER SPECIFICATIONS

الزعانف األمامية
والخلفية

• الزعانف األمامية والخلفية تستخدم عند صعود السالمل (الدرج) وإزالة
العوائق من الطرقات.
• ترتاوح درجة دوران الزعانف من صفر إىل  270درجة ،مع اسرتجاع وضعي.
• مزود بوضعية مجهزة سلفاً خاصة باالقرتاب من السالمل (الوضعية املسطحة)،
ومؤرش إضاءة ليد.
• مزود بوضعية مجهزة سلفاً خاصة بصعود السالمل (الوضعية املسطحة)،
ومؤرش إضاءة ليد.
• مزود بوضعية مجهزة سلفاً خاصة بالتخزين (الزر الرئييس .)Home
• مزود بوضعيات قابلة للتعديل من قبل مستخدم الروبوت.

الخاصية

®

نظام السري

• ميكنه السري برسعات متفاوته أقصاها  4كم/ساعة.
• نظامني للسري ،أحدهام لصعود السالمل (الدرج) واألخرى للسري العادي.
• موتورات ناقلة للحركة بالسالسل مع وجود قضبان مصنوعة من مادة البويل
يوريثان.
• دائرة الدوران صفر.

الخواص االختيارية

الوصف
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