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مرحبًا بكم
تأسست جمعية الصناعات الدفاعية الكورية في عام  ،1976وقد لعبت دو ًرا هامًا في
تطوير الصناعات العسكرية ،وتعزيز التعاون والتنسيق الصناعات الدفاعية ،وذلك بتعزيز
قدرتها التنافسية وتيسير التصدير والمشاركة في البحث وفي دعم المصالح المشتركة.
ومن أجل مواكبة التغييرات السريعة في بيئة األعمال ،أطلقت وزارة الدفاع الوطني
الكورية (- )KDIAبالتعاون مع إدارة برنامج االستحواذات الدفاعية ( -)DAPAموقع
 Defense-Korea.comلمواكبة التغييرات السوقية ،ولتلبية احتياجات المستخدمين.
يوفر  Defense-Korea.comللمستخدمين العديد من المنتجات الدفاعية الكورية
في مختلف الفئات؛ بما يشمل الذخائر والمتفجرات ،والقيادة والسيطرة واالتصاالت
والكمبيوتر واالستخبارات والمراقبة واالستطالع ( ،)C4ISRواألنظمة البحرية ،واألسلحة
الصغيرة والمدفعية ،والمركبات القتالية ،والدفاع الجوي والصاروخي والفضائي .يحتوي
 Defense-Korea.comعلى المعلومات األساسية ً
فضل عن المحتوى المرئي (صور
ومقاطع فيديو) ألكثر من  180شركة و 1,000منتج .يستطيع المستخدمون البحث عن
المُصنعين ،ومعاينة منتجاتهم ،والتواصل معهم حسب احتياجاتهم.
ويستطيع المستخدمون ً
أيضا الدخول إلى  Defense-Korea.comبتنزيل تطبيق الجوال
المجاني .ويتوفر التطبيق حاليًا على كل من  Appstoreو googleplayوأشجعكم
الستخدام  Defense-Korea.comللتواصل مع مُصنعي الصناعات الدفاعية الكورية،
ومشاركة المعلومات معهم لتلبية احتياجاتكم بأفضل السبل.
نائب الرئيس التنفيذي
فريق متقاعد
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فوركس ()FOREX
هوب إير تيك ()Hope Air Tech
كيه بي سيه ميتال ()KPC Metal
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تتميز شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ( )KAIبأنها مقدم حلول
دورا رائ ًدا في صناعة الطيران واألمن الوطنية؛
شاملة في مجالها ،وقد لعبت ً
حيث يعود إليها الفضل في تطوير التدريب األساسي  KT-1بنجاح ،وكذلك الحال مع تدريب الطائرات المتقدم ،T-50
وتدريب طائرات القتال الخفيفة  ،FA- 50وتدريب المروحيات متعددة األغراض ،وتدريب الطائرات بدون طيار .RQ-101

ً
محركا
وتعمل حاليًا على تطوير برنامج  KFXوالمروحيات المدنية الخفيفة (/)LCHالمروحيات المسلحة الخفيفة ( )LAHليكون
للنمو المستقبلي .عالوة على ذلك ،تعمل شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ( )KAIعلى توسيع نطاق أعمالها الفضائية

بالمشاركة في تطوير مشروعات مثل األقمار الصناعية الكورية متعددة األغراض ،واألقمار الصناعية المتقدمة الصغيرة 500
واألقمار الدفاعيةً ،
فضل عن الصواريخ الحاملة الفضائية الكورية.

( FA-50طائرة مقاتلة خفيفة)
الخصائص واإلمكانيات
تتمتع الطائرة تي T-50بأداء تدريبي فائق ،وقدرة عالية على تخزين األسلحة ،ومنها تم تطوير وترقية الطائرة  FA-50بإضافة
ربط البيانات التكتيكي والذخائر الموجهة الدقيقة ونظام فرعي للحماية الذاتية .وبفضل تمتع الطائرة بأداء يماثل المقاتالت النفاثة،
جرى نشر الطائرة  FA-50وتشغيلها في القوات الجوية لجمهورية كوريا ( )ROKAFمنذ عام .2013

المواصفات الفنية
أقصى سرعة

 1.5ماخ

أقصى وزن لإلقالع

 26,929رطل

المحرك

 17,700رطل

المعدات الخاصة

رشاش  20مم ثالثي المواسير،
صواريخ  ،AIM-9وذخائر الهجوم المباشر
المشترك ( ،)JDAMوحاوية إطالق ذخائر
مع تصحيح تأثير الرياح ()WCMD

الركاب

2
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( T-50طائرة تدريب متقدم نفاثة)

وتستخدم القوات الجوية لجمهورية كوريا ( )ROKAFالطائرة تي ،T-50وسلسلة الطائرات المشتقة منها مثل المقاتلة الخفيفة
 ،FA-50 LCAوطائرة التدريب الرائد المقاتلة  ،TA-50 LIFTوطائرة العروض الجوية  .T-50Bأثبتت الطائرة T-50
أداءها الفائق وكفاءتها التدريبية الممتازة بالتشغيل
الميداني ،وبتعزيز وجودها في السوق العالمي
منذ  ،2011وثقة كل من إندونيسيا ،والعراق،
والفلبين ،وتايالند فيها باقتنائها.

المواصفات الفنية
أقصى سرعة

 1.5ماخ

أقصى وزن لإلقالع

 23,638رطل

المحرك

 17,700رطل

الركاب

2

( KT-1طائرة تدريب أساسي)
الخصائص واإلمكانيات
طورنا طائرة التدريب األساسي  KT-1ونظام التحكم المحمول جوًا  KA-1بتقنية محلية أصلية ،ويجري تشغيلها في القوات
الجوية لجمهورية كوريا ( ،)ROKAFوقد أثبتت سالمة أدائها وموثوقيتها في التشغيل.
افتتحت  KT-1عصر تصدير الطائرات الكورية ،وبدأت بإندونيسيا ،ووسعت حضورها بالتصدير إلى تركيا وبيرو والسنغال
بقدرتها العالية على المناورة بالدوران السريع،
وكفاءة استهالكها للوقود ،وقدرتها التشغيلية
االقتصادية بالمقارنة بالطائرات في فئتها.

Specifications
أقصى سرعة

 350عقدة

أقصى وزن لإلقالع

 5,600رطل

المحرك

 950حصان لعمود المروحة

الركاب

2
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الطائرات

الخصائص واإلمكانيات
طائرة التدريب المتقدم النفاثة تي T-50هي أول طائرة يجري بناؤها محليًا في كوريا لتدريب الجيل القادم من طياري المقاتالت.

( RQ-101مركبة طائرة غير مأهولة لالستخدام على مستوى الفيالق)
الخصائص واإلمكانيات
نجحت شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ( )KAIفي نشر طائرتها بدون طيار لالستطالع ،سونغولماي ()Songolmae
ً
وانطالقا من هذه
في جيش جمهورية كوريا ألول مرة عام  ،2001وقد ُعرفت الطائرة بأدائها وجدارتها بالثقة في الجيش.
الطائرة ،تستمر شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ( )KAIفي تعزيز البحث على الطائرات بدون طيار ذات اإلقالع
والهبوط العمودي ،الطائرات القتالية بدون طيار ( ،)UCAVوذلك لتعبيد طريق التطوير والتقنية في ال ُنظم التقنية المستقلة.

المواصفات الفنية
السرعة القصوى

 100عقدة

المحرك

 52حصان لعمود المروحة

اإلطاقة

 6ساعات

( KUH-1مروحية متعددة األغراض  -سوريون)
الخصائص واإلمكانيات
مروحية  ،KUH-1المعروفة باسم سوريون ( ،)Surionهي مروحية خدمة متعددة األغراض .تتمتع سوريون بقدرة ممتازة
على المناورة ،وقدرة ذات أداء عالمي للتحويم ،ونظام إلكترونيات طيران متطور للغاية .وقد جرى نشر هذه المروحيات في
جيش جمهورية كوريا ( ،)RoKAوتؤدي مهامها التي تشمل نقل القوات والنقل الجوي منذ نهاية 2012؛ لتساهم في تعزيز
القدرات العسكرية .تستمر شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ( )KAIفي توسيع نطاق التشغيل لهذه الطائرات لتطوير
وتعديل نسخ عسكرية أخرى منها كنسخ برمائية لسالح مشاة البحرية واإلخالء الطبي ،بل ولالستخدامات شبه العامة مثل
المخصصة لهيئة الشرطة الوطنية ،وخفر السواحل ،ومكافحة الحريق ،وخدمات الغابات ،وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية
السرعة القصوى

 146عقدة

أقصى
وزن اإلقالع

 19,200رطل

المحرك

 1,855حصان لعمود المروحة × 2

المعدات الخاصة

 7.62مم
حاوية مدفع رشاش

الركاب

( 13بما يشمل طيارين اثنين)
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المروحيات المسلحة الخفيفة ()LAH

المواصفات الفنية
السرعة القصوى

 131عقدة

أقصى وزن لإلقالع

 10,846رطل

المحرك

 1,032حصان لعمود المروحة × 2

المعدات الخاصة

برج مدفع  20مم ،وصواريخ جو أرض ،وقذائف غير موجهة

الركاب

2

صيانة الطائرات الحربية وإصالحها وتشغيلها ()MRO
أوجه االستخدام

- F16

- H-53

- P-3CK

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية

تتميز شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية
( )KAIبأنها شركة متكاملة ألنظمة الطيران ،وفي هذا
السياق فإنها تقدم الصيانة والدعم واالستدامة طوال
دورة حياة الطائرات ،وذلك باإلضافة إلى تطوير
الطائرات وإنتاجها واختبارها وتقييمها .وقد قامت
شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ()KAI
بجزء من أعمال صيانة مروحيات النقل الكبيرة
لسالح مشاة البحرية األمريكية ،CH-53 ،وفي
الوقت الحاضر تقوم بأعمال الصيانة التي تتطلب نقل
الطائرات للمستودعات لمقاتالت  F-16التابعة لسالح
الجو األمريكي وطائرة الدورية البحرية P-3CK
التابعة ألسطول جمهورية كوريا.

F-16
برنامج تمديد العمر الهيكلي بإصالح هيكل طائرات  F-16المقاتلة التابعة للقوات
الجوية األمريكية في المحيط الهادئ.

عقد
الفترة

 17عامًا

النطاق

طائرتان/عام

P-3CK
مشروع اإلصالح الثاني لطائرات الدوريات البحرية التابعة ألسطول جمهورية كوريا

عقد
الفترة

 17عامًا

النطاق

طائرتان/عام

H-53
عقد

( FISC Yoosukaمركز األسطول واإلمداد الصناعي األمريكي)

الفترة

 5أعوام

النطاق

إجمالي ( α+ 40عائلة * CH-53)SDLM/IMP
( :SDLM/IMPصيانة قياسية على مستوى الهيكل/برنامج صيانة متكامل)
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الطائرات

الخصائص واإلمكانيات

صممنا هذه المروحية لتحل محل المروحية العتيقة ()500MD، AH-1S
في جيش جمهورية كوريا ( ،)RoKAويهدف مشروع المروحيات
المسلحة الخفيفة ( )LAHإلى تطوير مروحيات مسلحة متطورة للغاية
تناسب ميدان المعارك الحديث .وتعمل شركة الصناعات الفضائية الجوية
الكورية ( )KAIعلى تقليل تكاليف التطوير واإلنتاج والصيانة وذلك من خالل االستفادة من القواسم المشتركة بين األجهزة
الفرعية وقطع هذه المروحيات مع المروحيات المدنية الخفيفة ( ،)LCHلتكون هذه المروحيات رأس حربة الختراق سوق
المروحيات العالمي .وقد ّنفذت المروحية المسلحة الخفيفة أول رحلة طيران لها بنجاح في  .2019وتهدف شركة الصناعات
الفضائية الجوية الكورية ( )KAIإلى إكمال تطوير المروحية المسلحة الخفيفة في .2022

الطائرات

Korean Air

https://techcenter.koreanair.com/
Tel: +82-2-751-7310 / Fax: +82-2-751-7348
E-mail: yhooncho@koreanair.com
Add: 260, Haneul-gil, Gangseo-gu, Seoul, South Korea, 07505

يتمتع قسم األعمال الفضائية والجوية الكوري بسمعة محترمة وتاريخ معتبر
في الصناعات الدفاعية والفضائية الجوية على مستوى العالم .وقد بدأنا في
إنتاج المروحية  500MDفي أوائل العام  .1976ومنذئذ عززنا قدراتنا لتشمل المقاتالت النفاثة ،وصيانة الطائرات الحربية
والتجارية ،وإصالحها وتشغيلها ( ،)MROواألقمار الصناعية ،وصواريخ الحمل الفضائية .وتقودنا خبرتنا الواسعة الممتدة إلى
فرص جديدة في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار ،وتصنيع الطائرات التجارية .وقد أصبحت منتجاتنا اليوم في الطليعة مع
بعض الطائرات المثيرة لإلعجاب مع بيونغ وإيرباص .وجدير بالذكر أن القسم الفضائي الجوي لدينا حصل على تقدير "أفضل
شريك" من كل من بوينغ وإيرباص فيما يتعلق بتطوير الطائرات الجديدة.

الطائرة التكتيكية بدون طيار
KUS-FT
أوجه االستخدام
الطائرة التكتيكية بدون طيار KUS-FT

الخصائص واإلمكانيات
الطائرة  KUS-FTهي الطائرة التكتيكية بدون طيار لمهام
االستخبارات واالستطالع والمراقبة
	تشغيل مستقل من اإلقالع إلى الطيران للمهمة إلى الهبوطالميداني المفتوح
	عمليات استطالع مستمرة 24/7	مصممة لقوات المناورة:ال تحتاج إلى مدرج للطيران ،وتتمتع بقدرة عالية على
االنتقال
	القدرة على الغوص العميق/الهبوط الحاد والهبوط فينقطة التحديد ،والتوقف في نطاق  30م
	تحمل أول شهادة صالحية للطيران ُتمنح للطائرات بدونطيار من جمهورية كوريا

المواصفات الفنية
الحجم

 3.7م (الطول) ×  4.5م (العرض) ×  0.9م (االرتفاع)

أقصى وزن لإلقالع

 150كجم

المحرك

محرك دوّار  35حصا ًنا

اإلقالع

قاذف (آلي)

الهبوط

خطاف وشبكة كبح

السرعة القصوى

سرعة الطيران الحقيقية  OOOكم/س

أعلى ارتفاع

 Oكم

اإلطاقة

 Oساعة

نطاق العمليات

 OOOكم (خط الرؤية)
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الطائرات

الطائرة اإلستراتيجية بدون طيار
KUS-FS
أوجه االستخدام

الطائرة اإلستراتيجية بدون طيار KUS-FS

الخصائص واإلمكانيات

طائرة اإلستراتيجية بدون طيار ذات مدة طيران طويلة تطير
على ارتفاعات متوسطة ()MALE Class
	لمهام االستطالع على االرتفاعات الطويلة التي تحتاج إلىمدة تحمل طيران طويلة
	تشغيل مستقل من اإلقالع إلى الطيران للمهمة إلى الهبوط الميداني المفتوح	دقة تصوير عالية بالتصوير الكهروضوئي/األشعة تحتالحمراء ورادار الفتحات التركيبية ()SAR
	روابط اتصاالت متعددة (خط الرؤية (1 )LOSو2واالتصال باألقمار الصناعية ())MOCTAS

المواصفات الفنية
الحجم

 13م (الطول) ×  25م (العرض) ×  3م (االرتفاع)

أقصى وزن لإلقالع

 5,750كجم

المحرك

 1200حصان

السرعة القصوى

سرعة الطيران الحقيقية  OOOكجم/س

أعلى ارتفاع

 Oكم

اإلطاقة

 Oساعة

نطاق العمليات

 OOOكم (خط الرؤية)
 OOOكم (االتصال باألقمار الصناعية)

الطائرة المسيرة الهجينة KUS-HD
أوجه االستخدام

الطائرة المُسيّرة الهجينة KUS-HD

الخصائص واإلمكانيات

طائرة مسيرة هجينة
طائرة بدون طيار متعددة االستخدامات مع نظام حمولة قابل
للتعديل حسب مهامها

المواصفات الفنية
الحجم

 2م (الطول) ×  2م (العرض) ×  0.6م (االرتفاع)

أقصى وزن لإلقالع

 30كجم

المحرك

محرك هجين

السرعة القصوى

 70كم/س

أعلى ارتفاع

 1كم

اإلطاقة

ساعتان

نطاق العمليات

 10~5كم
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الطائرات

Hanwha Aerospace

http://www.hanwhaaerospace.com
Tel: +82-55-260-2114 / Fax: +82-55-260-2230
E-mail: namyeun.kim@hanwha.com / Add: 1204, Changwon-daero, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea

تأسست  Hanwha Aerospaceفي عام  ،1977وبدأت عملها في
صناعة محركات الطائرات .ومنذ تأسيسنا ،استفدنا من تقنياتنا التي طورناها
في محركات الطائرات لتوسيع نشاطنا ليشمل المحركات التوربينة الغازية/للطائرات .وقد نجحنا -عبر أعمالنا الممتدة على
النطاق العالمي -في تطوير تقنيات واستخدامات رفيعة وأصيلة .وبجمع ذلك مع خبراتنا الممتدة ،فإننا نتميز بتلبية االحتياجات
السوقية بصورة استباقية.

محركات الطائرات

محركات المروحيات
أوجه االستخدام

محرك مساعد للطائرة ( KUHويمكن أن يستخدم ً
أيضا
كمولد لطائرات  LSFالخاصة باألسطول’

المواصفات الفنية
النوع

عمود توربيني

الطاقة

 130كيلوواط

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 82سم  49 xسم  47 xسم

الوزن

 502رطل

أوجه االستخدام

مروحية متعددة االستخدامات

أوجه االستخدام
 للمقاتالت* T/FA-50 ← F404-102
* KT-1 ← PT6A 62
 للمروحيات* Surion ← T700-701K
* CH-47 Chinook ← T55
 للمراكب( KDX-II/III ← LM 2500المدمرة )Jang Bo-go
*
( PKX ← LM 500زوارق دورية متوسطة،
*
زوارقدورية بصواريخ موجهة )711

الخصائص واإلمكانيات
حصلت  Hanwha Aerospaceعلى تراخيص فنية من
جهات التصنيع األصلية (جنرال إلكتريك ،وبرات آند ويتني،
ورولز رويس) وأصبحت ُتصنع محليًا القطع الضرورية
إلنتاجها ،وتصنع محركات الطائرات الحربية والقطع محليًا.
كما أن لنا ي ًدا في أعمال الصيانة التي تشمل إصالح القطع
واستبدالها وتشغيلها تجريبيًا.

للمقاتالت ()F404-102

للمروحيات ( )T700-701Kللمراكب (الوحدة )LM 2500LPT
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المحرك التوربيني الغازي LM2500
محرك الدفع التوربيني الغازي الرئيسي لمدمرات أسطول جمهورية كوريا

الخصائص واإلمكانيات
يتميز باعتمادية مثبتة بالتشغيل ،وهو المحرك التوربيني الغازي األوسع في االستخدام في القوات البحرية عبر العالم

المواصفات الفنية
النوع

عمود توربيني

الطاقة

 33,600حصان لعمود المروحة

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)  652سم  190 xسم  204 xسم
الوزن

 4,674كجم

أوجه االستخدام

السفن الحربية DDh/DDG FF/FFG PCC

محرك صواريخ سفن مضادة للسفن
أوجه االستخدام
محرك الدفع التوربيني الغازي الرئيسي لمدمرات أسطول جمهورية كوريا

الخصائص واإلمكانيات
المحرك التوربيني الغازي الرئيسي لسفن الصواريخ المضادة للسفن

المواصفات الفنية
النوع

عمود توربيني

الطاقة

 6,134حصان لعمود المروحة

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 219سم  79 xسم  97 xسم

الوزن

 617كجم

أوجه االستخدام

PKG
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الطائرات

أوجه االستخدام

الطائرات

Uconsystem

www.uconsystem.com
)Tel: +82-42-936-2251(4
Fax: +82-42-936-2250
Add: 40-9, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea

سعت شركة - UCONSYSTEMمنذ تأسيسها في  2001-بثبات في
مسار وحيد هو الطائرات بدون طيار وذلك لالستفادة من زخم تطوير أول
فيلق في الجيش للطائرات بدون طيار لتطويرها وتصنيعها على نطاق واسع ونشرها في كوريا .وبفضل اختيارنا لمجال واحد
وصب جهودنا فيه ،كانت لنا الريادة في توطين معدات الطائرات بدون طيار ،وفي عام  2008نجحنا في تطوير طائرات بدون
طيار لالستطالع العسكري ،ووردناها إلى القوات المسلحة الكورية لتكون ثاني مركبات طائرة غير مأهولة عسكرية محلية
يجري توريدها واستخدامها منها .وقد صدرنا معدات التحكم األرضي في المركبات الطائرة غير المأهولة إلى القوات المسلحة
لإلمارات العربية المتحدة في  ،2004لتكون أول عميل لنا خارج كوريا ،ومنذ ذلك الحين ركزنا جهودنا على األسواق الرائدة
فيما وراء البحار .عالوة على ذلك ،فقد أكملنا تطوير مروحة بدون طيار للرش الزراعي في عام  ،2008وأطلقنا طائرة
مُسيّرة للرش الزراعي في  ،2016تبعتها طائرة مُسيّرة للمعلومات المكانية في  ،2017وهو ما مكننا من الدخول إلى سوق
صناعة الطائرات المُسيّرة المدنية وتوسيع قاعدتنا فيه .لقد جعلنا تربعنا على عرش التقنية العالمية في مجال الطائرات بدون
طيار هدفنا ،ونعدكم بالعمل بال كلل لخلق قيم جديدة والنمو بالشركة لتحوز الريادة في األسواق العالمية .ونشكر لكم اهتمامكم
بشركة  ،UCONSYSTEMونأمل منكم أن تستمروا في دعمنا وتشجيعنا.

Remoeye-002B Pro / Remoeye-006A
أوجه االستخدام

 Remoeye-002B Pro(طائرة مُسيّرة مراقبة واستطالع)
	Remoeye-006A(طائرة مُسيّرة مراقبة واستطالع)

المواصفات الفنية
Remoeye-002B Pro

Remoeye-006A

 1.8م (العرض)
 1.44م (الطول)

أبعاد الطائرة

الوزن

 3.5كجم

الوزن

 6.5كجم

اإلطاقة

 60دقيقة

وقت الطيران

ساعتان

أبعاد الطائرة

 2.8م (العرض)
 1.7م (الطول)

السرعة

 80كم/س

سرعة الطيران

 80~50كم/س

االرتفاع

 500~300م (أقصى ارتفاع  3كم)

االرتفاع

 500~150م (أقصى ارتفاع  3كم)

مسافة التشغيل

 5كم (العسكرية 10 :كم)

مسافة التشغيل

 15كم

التركيب

طيران
معدات المهمة
محطة تحكم أرضية

التركيب

طيران
معدات المهمة
محطة تحكم أرضية

الحمولة

جيمبال ثنائي المحور

الحمولة

جيمبال ثنائي المحور

دقة الكاميرا

(نهارا)
 720بيكسل عالية الدقة
ً

دقة الكاميرا

(نهارا)
 720بيكسل عالية الدقة
ً
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Remo-TOL / Remocopter-300
أوجه االستخدام

الطائرات

 Remo-TOL(طائرة مُسيّرة ذات إقالع وهبوط عمودي)
	Remocopter-300(طائرة مُسيّرة متعددة األغراض)

المواصفات الفنية
Remo-TOL
أبعاد الطائرة

Remocopter-300
 1.8م (العرض)
 1.44م (الطول)

القطر

279مم×279مم

وزن اإلقالع

 1.2كجم

الوزن

 4كجم

اإلطاقة

 25دقيقة

اإلطاقة

 50دقيقة

السرعة القصوى

 45كم/س

السرعة

 80~50كم/س

المدى

 1كم ( 3كم اختياري)

االرتفاع

 500~150م (أقصى ارتفاع  3كم)

االتصاالت

اتصاالت طويلة األمد/تردد راديوي ()LTE/RF

مسافة التشغيل

 10كم

التركيب

طيران
معدات المهمة
محطة تحكم أرضية

المعدات

الطائرات
معدات أرضية
مستشعرات

الحمولة

جيمبال ثنائي المحور

دقة الكاميرا

 720بيكسل عالية الدقة

مستشعر  RGBوكهروضوئي/
مستشعرات المهمة
األشعة تحت الحمراء (( )EO/IRبالتبادل)
دقة الكاميرا

 720بيكسل عالية الدقة

T-Rotor
أوجه االستخدام
( T-Rotorدوّار مربوط بمدة تحمل طيران طويلة  :طائرة مراقية مُسيّرة  /اتصاالت بمرحل)

المواصفات الفنية
T-Rotor
األبعاد

 1.2م (العرض)
 1.2م (الطول)

الوزن

 20كجم

وقت التشغيل

أكثر من  24ساعة

ارتفاع التشغيل

 75دقيقة

المعدات

طائرة/رابط/مستشعرات

االتصاالت

خط أرضي
(مع خط السلكي احتياطي)

مستشعرات المهمة

جيمبال موازن ثالثي المحاور (كهروضوئي/
األشعة تحت الحمراء ())EO/IR

مقاومة الرياح

 IP5313م/ث
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الطائرات

FINE KOWAC

http://www.finekowac.com
Tel: +82-31-357-9044 / Fax: +82-31-357-9041
E-mail: info@finekowac.com / Add: 48, Madogongdan-ro 5-gil, Mado-myeon,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

تأسست شركة  FINE KOWAC Co., Ltd.عام  1992كشركة هندسية وكان من
ضمن إنتاجها أنظمة الطائرات بدون طيار ،وأنظمة قذف واستعادة الطائرات بدون طيار
وتتمتع الشركة في الوقت الراهن بسمعة متميزة كشركة رائدة في مجال الطائرت بدون
طيار العسكرية في كوريا .ولقد دخلنا إلى السوق العالمي من خالل الطائرات المُسيّرة لألهداف المحمولة جوا ،وطائرات
االستطالع بدون طيار ،والطائرات الجوية التجارية بدون طيار .ونشكركم مقدمًا على دعمنا .وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق
مستقبل أفضل.

 FDS-TAPM 2000 - VIGORنظام الطائرات المُسيّرة لألهداف جوية
الخصائص واإلمكانيات

المالحة :إلكترونيات طيران من شركة FINE KOWACمع طيار آلي رقمي،
ووحدة قياس ممانعة ( ،)IMUومستشعر
لنظام التموضع العالمي ( ،)GPSونظام
للقياس عن بعد.
المواصفات الفنية
	الحمولة المتوفرة :باعث أشعة تحتالحمراء (مشاعل وما إلى ذلك) ،وعاكس
300~150كم/س (160~80عقدة)
السرعة
رادار (عدسات  ،)Lunebergومؤشر
 6,500~150م ( 21,325~500قدمًا)
االرتفاع
لمسافة إخطاء الهدف ،وما إلى ذلك.
 30كم بحد أقصى ( 100كم اختياري)
نطاق العمليات
	المواد الرئيسية للجناح الرئيسية وجسم 15°مئوية ~  30°+مئويةدرجة الحرارة التشغيلية
الطائرة :مركب معزز من األلياف
 100كم/س
سرعة القذف
الزجاجية والكربون
	المحرك :محرك كبّاس يعمل بالغازولين، 50دقيقة (بتشغيل الخانق بالكامل)
اإلطاقة
 75دقيقة (بالتشغيل المختلط للخانق)
 24حصاًنا 275 ،سلندر ثنائي
	نظام االستعادة :مظلة 10Gبأقصى حد
التسارع
	يتمتع نظام الطائرات المُسيّرة لألهداف 5°+مئوية ~  25°+مئوية
درجة حرارة التخزين
الجوية
" "VIGORبأداء جيد في الطيران ،وقد
ثبت هذا األداء بالتشغيل الممتد في الخدمة في
المواقع الدفاعية العسكرية الكورية.
	مناسبة لالستخدام في البر والبحر في أي ظروف بيئية.	مناسبة ألهداف اإلطالق الجوية المباشرة مع الصواريخ ( SAMارض جو ،من السفينة للجو) والصواريخ ( AIMجو جو)أنظمة مدفعية الدفاع الجوي.
و
	مناسبة لالستخدام مع أنظمة األهداف الجوية منخفضة السرعة .تتمتع بالتنفيذ التشغيلي السريع ،والتوافق مع األنظمة.* يرجى مراجعتنا لمعرفة مزيد من التفاصيل عن مهام الطيران.
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 FDS-SAPS 3200 - ALBATROSSطائرة استطالع مُسيّرة مصغرة

 االرتفاع 0.39 :م (مع جراب المهمات)		
 امتداد الجناح 2.47 :م أقصى وزن لإلقالع 4~3.5 :كجم  /الوزن الجاف 1.8 :كجم	نظام  ALBATROSS SAPS 3200هو نظام مراقبة جوية مصغر آلي بالكامل محمول ويُقذف باليد ،وهو مخصصلجمع الصور النهاري والليلي من المدى القريب إلى المتوسط .يمكن تشغيل النظام بمشغل واحد للوحدات العسكرية الصغيرة.
نظام  ALBATROSSمجهز بحمولة تصوير كهروضوئي/أشعة تحت الحمراء؛ ما يمكنه من إنجاز مهام الرصد واالستطالع بكفاءة.يتوافق نظام التحكم في الرحلة ( )FCSمع نظام التحكم األرضي ()GCS؛ مما يسهل التجهيز للمهام في الموقع والرصد في الوقت الحقيقي.
*يرجى مراجعتنا لمعرفة مزيد من التفاصيل عن مهام الطيران.

المواصفات الفنية
سرعة الطيران

 45كم/س عند اإلطالق

طريقة الهبوط

َهويان تلقائي عميق على بطن الطائرة

االرتفاع (التشغيلي)

 150م أعلى مستوى سطح األرض ( 500قدم)

نطاق العمليات

القياسي 20 :كم  /الحد األقصى  50كم

درجة حرارة التخزين

 15°-مئوية~ 30°+مئوية

طريقة اإلطالق

قذف باليد

أقصى ارتفاع للقذف (االرتفاع فوق
مستوى سطح البحر ())AMSL

 2,500م ( 8,200قدم)

أقصى تحمل للطيران

ساعتان

درجة الحرارة التشغيلية

 10°-مئوية  40°+ /مئوية

المواد

مركب معزز من األلياف الزجاجية
والكربون

 FDS-LH 2000 - XROSSنظام قاذف طائرات بدون طيار ،هيدروليكي
الخصائص واإلمكانيات
 صممنا نظام القذف " "XROSSليتمتع بالقوة والسهولة في التشغيل إلطالق الطائرات بدون طيار بمختلف خصائصها للهواء(من حيث أقصى وزن لإلقالع وسرعة القذف وقوة تسارع الجاذبية المسموح بها).
	مناسب لالستخدام في البر والبحر في أي ظروف بيئية وعلى مختلف التضاريس.	مناسب لالستخدام مع أنظمة الطائرات بدون طيار ثقيلة الوزن.	مناسبة لالستخدام مع أنظمة األهداف الجوية عالية السرعة .يتمتع بالتنفيذ التشغيلي السريع ،والقدرة على الحمل.	" أثبتت أنظمة قاذف "XROSS -ألنظمة طائرات مُسيّرة لمراقبة األهداف الجوية واالستطالع كفاءتها في المواقع الدفاعيةالعسكرية في كوريا وبلدان أخرى بتشغيلها الممتد في الخدمة.
*يرجى مراجعتنا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول التقنيات.

-- 21
20 --

الطائرات

الخصائص واإلمكانيات
		
 -الطول 1.22 :م

المواصفات الفنية
سرعة القذف

 180~120كم/س

زاوية القذف

 10درجات بأقصى حد

درجة الحرارة التشغيلية

 32°-سلزيوس ~ 50°+سلزيوس

الطول

وضع التشغيل  12.9 -م
وضع الطي للنقل  5.6 -م

العرض

 1.9م

االرتفاع

 1.6م (دون النظام المكوكي)

وزن القذف

 180~130كجم

التسارع
درجة حرارة التخزين
الوزن

 10Gبأقصى حد
 33°سلزيوس~ 63°+سلزيوس
 2.7طن (ً 5,950
رطل)

نظام االستعادة FDS-RD 1000 - XROSS
الخصائص واإلمكانيات
مناسب لالستخدام للهبوط بالطائرات على السفن.	مناسب لالستخدام مع أنظمة األهداف الجوية ثقيلة الوزن.	تتمتع معدات الدعم األرضية بسهولة نصبها وانخفاض حاجتها للصيانة.	أثبت نظام استعادة الطائرات بدون طيار الستعادة هياكل األهداف الجوية كفاءته في المواقع الدفاعية الكورية؛ حيث تمتد ساعاتتشغيله في الخدمة آلالف الساعات.
	-يرجى مراجعتنا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول التقنيات.

المواصفات الفنية
الحجم

10م×3م× 8.8م

سماحية الوزن

 250كجم

التسارع

الحد األقصى 10G

مصدر التخميد

عجل هيدروليكي

الهبوط

حصيرة وسادة هوائية
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الطائرات

Taekyung Elec.

http://www.etaekyung.com

الطائرات

Tel: +82-31-422-2339
Fax: +82-31-423-2339
E-mail: ceo@etaekyung.com

تتخصص شركة  Taekyungفي إنتاج طائرات األضواء الكاشفة المٌسيّرة المعتمدة
على تقنية  .LEDوسوف يتم تقديم هذا المنتج إلى الجيش الكوري .ولقد طورنا األضواء
نهارا ً
وليل؛ حيث أنها مجهزة بجيمبال ثالثي المحاور
الكاشفة لتمكين توحيد نشرها في مختلف المهام ،وتتبع الكالب العسكرية ً
مع سماعات وكاميرات مدمجة بها .تستمر  Taekyungفي التطوير وتقديم مختلف طائرات المراقبة واالستطالع المٌسيّرة،
ً
فضل عن طائرات األضواء الكاشفة المٌسيّرة.

طائرات األضواء الكاشفة المٌسيّرة
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

(نهارا ً
وليل)
المراقبة واالستطالعً

-متعددة األغراض (الكل في واحد)

 -البحث والبث

-وظيفة موحدة :ضوء كاشف ،وكاميرا ،وسماعة بث

المواصفات الفنية
مواصفات الجيبمال

مواصفات الطائرة المُسيّرة
امتداد الجناح

 1.6م

أقصى خرج

 240واط

الطول اإلجمالي

 1.6م

تدفق اإلضاءة

 40000لومن  6500ألف

اإلطاقة

 30دقيقة

طريقة التبريد

تبريد طبيعي بدون مروحة

أقصى وزن لإلقالع

 30كجم

دقة التصوير الكهروضوئي

 1080بيكسل

أقصى حمولة

 15كجم

قوة السماعة

 20واط

االرتفاع التشغيلي

< 500م

الوزن

 3.5كجم

الحجم

 300 x 330مم
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الطائرات

UI Helicopter

http://www.uihelicopter.com
Tel: +82-41-330-8817 / Fax: +82-41-337-1996
E-mail: yslee@uihelicopter.com / Add: 16F Jaehwa Square Bldg. 168-9 Yeomni-dong
(311 Dongmak-ro), Mapo-gu, Seoul, 04156 South Korea

تأسست  UI Helicopterالمحدودة في عام  ،1986وهي شركة مرخصة في
صناعة الطيران من حكومة جمهورية كوريا ،كما أنها شركة الصناعات الدفاعية
المعينة من وزارة الدفاع الوطني الكورية .تزود  UI Helicopterمشغلي الهليكوبتر
الكوريين بخدمات الصيانة واإلصالح والتشغيل باعتبارها منشأة/مركز خدمة معتمد من  .Bell and Leonardoكما تحمل UI
 Helicopterترخيص حكومة جمهورية كوريا باعتبارها مؤسسة صيانة معتمدة ( )AMOلطرازات مروحيات متنوعة ،كما
أنها منشأة معتمدة من سجل  Lloydباالعتماد  AS 9100Dو .AS 9110Cوبموجب عقد مع حكومة جمهورية كوريا ،نفذت
 UI Helicopterخدمات الصيانة الدورية/المبرمجة في المستودعات أو خدمات الصيانة على مستوى المستودعات لمروحيات
القوات المسلحة لجمهورية كوريا .بدأت  UI Helicopterفي عام  1991خدمات الصيانة الدورية/المبرمجة في المستودعات
لمروحيات  UH-1Hشائعة االستخدام في الجيش الكوري ،واحتفلت في  16فبراير  2016بالدورة رقم  331واألخيرة للصيانة
الدورية/المبرمجة في المستودعات لمروحيات  .UH-1Hوعلى الرغم من ذلك ،ما تزال مروحيات  UH-1Hألسطول جمهورية
كوريا تخضع الصيانة الدورية/المبرمجة في المستودعات في منشأتنا في مقاطعة يسان .كما تنخرط  UI Helicopterكذلك في
أعمال تعديل المروحيات والتجميع النهائي لها.

الصيانة واإلصالح والتشغيل
للمروحيات

الخصائص واإلمكانيات

الصيانة واإلصالح والتشغيل ( )MROللمروحيات
 التخصيص وعمل تكامل األنظمة اإلصالح  -التعديل الهيكلي معالجة التآكل والدهانات الربط الكهربائي  -التجديد والترقية -التخصيص وعمل تكامل األنظمة

إصالح المكونات والتشغيل ()CRO
للمروحيات
أوجه االستخدام

إصالح المكونات والتشغيل ( )CROللمروحيات

الخصائص واإلمكانيات

إصالح المكونات والتشغيل للمروحيات
 ريشة  M/RوT/R محور  M/RوT/R النقل سارية M/R عمود الدوران األجوف مشغل السيرفو -علبة التروس الوسيطة ،وعلبة تروس الذيل

الحظيرة الرئيسية
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الطائرات

CTLA

Tel: +82-31-222-9832 / Fax: +82-31-222-9836
E-mail: sogkyun.kim@ctla.co.kr
Add: 30 Dongtanjiseong-ro 412 beongil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

على الرغم من أن شركة  CTLAالمحدودة تأسست منذ وقت قريب ،إال أن خبرتها تزيد عن
 11عامًا فقد انفصلت في فبراير  2020عن القسم الدفاعي في  .IONESوقد نجحت الشركة
في توطين عمود نقل الحركة للطائرة  ،T/FA-50وتعمل الشركة حاليًا على تطوير مكونات فضائية جوية حساسة للمقاتلة
طموحا ال تحيد عنه بأن تنمو كشريك عالمي موثوق في
 KF-Xوللمروحيات المسلحة الخفيفة .تضع  CTLAنصب عينيها
ً
سوق الصناعات الفضائية الجوية العالمي؛ لتكون اسمًا على مسمى ،وتكون رائدة التقنيات األساسية في الصناعة الفضائية الجوية
اختصارا باللغة اإلنجليزية) على أرض الواقع.
(أو CTLA
ً

صيانة نظام تحديد العدو من الصديق للمقاتلة F-16
الخصائص واإلمكانيات
 صيانة نظام تحديد العدو من الصديق للمقاتلة )F-16 (IFF← صيانة هوائي الشبكة المكونة للحزمات ()BFN
← صيانة جهاز مستجوب مرسل-مستجيب المشترك ()CIT
← التفاصيل
* وحدة معالج األوامر * وحدة اإلمداد بالطاقة
* وحدة المستقبل
* وحدة المرسل
* وحدة مفتاح التردد الراديوي
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الطائرات

http://www.ctla.co.kr

عمود نقل الحركة
الخصائص واإلمكانيات

نقل الطاقة إلى المحرك والمحرك الملحق المثبت على هيكل الطائرة (.)AMAD	يتمتع بوظيفة نقل الطاقة في حالة عدم محاذاة المحور حتى  3درجات	وظيفة مقاومة االنزالق لحماية الهياكل عند تلف العمود.	-وظيفة قسم القص لقطع التيار الكهربائي عند زيادة عزم دوران.

المواصفات الفنية
الطول
ُ
القطر

 17بوصة ( 431.8مم)

أقصى عزم

6,000رطل-بوصة ( 1,356نيوتن-متر)

 4.45بوصة ( 113مم)

االنحراف

 3درجات

سرعة التشغيل

 17,210دورة في الدقيقة

السرعة الحرجة

 21,513دورة في الدقيقة

وحدة حامل القنابل ،ووحدة العامود
الخصائص واإلمكانيات

 وحدة حامل القنابل*بنية مادية من التيتانيوم خفيف الوزن مع نظام
اإلسقاط الجوي اإللكتروني (ملف لولبي)
 وحدة العامود*بنية خاصة للتثبيت الدقيق لقاذفات الصواريخ
على المروحيا
*تربط وحدة حامل القنابل بالجناح األبتر الجانبي
للمروحيات المسلحة
* وظيفة يدوية للتسديد

المواصفات الفنية
وحدة حامل القنابل
الحجم

 185x200x500مم

أقصى حمولة للتثبيت

 657.70كجم ( 1,450رطل)

وضع فصل الذراع

ملف لولبي

وضع إطالق الذراع

سقوط حر

وحدة العامود
الحجم
أقصى حمولة للتثبيت

 145x480مم
 110كجم

التسديد الصاعد/النازل

4° ~ 0

التسديد لليسار/لليمين

1°±

وضع تعديل الزاوية

نظام يدوي

نظام تنظيف تجويف المدفع ( 155/105مم)
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات

نظام تنظيف تجويف المدفع ( 155/105مم)حجم المدفع
* تنظيف بقايا قوة التأثير
الطول
التنظيف
لعمليات
البشرية
والطاقات
الوقت
من
*ال يحتاج إال للحد األدنى
الوزن
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 105مم

 155مم

 1,080مم

 1,390مم

 9كجم

 14كجم

زمن الصيانة

 20دقيقة

 30دقيقة

الطاقة البشرية

 3أو أقل

 4أو أقل

الطائرات

DACC CARBON

Tel: +82-70-5129-3922 / Fax: +82-63-715-2510
E-mail: tdyoo@dacc21.com
Add: 10, Seongsuil-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

شركة  DACC Carbonهي الشركة الكورية الجنوبية األولى والوحيدة التي تتعامل
في مجال مركبات الكربون فائقة الحرارة .وقد دخلت الشركة هذا المجال وظلت فيه منذ
 .1988وقد كرست شركة  DACCنفسها لتوطين منتجات الصناعات الدفاعية .ومنذ  ،1999عكفنا على توريد أسطوانات
المكابح للمقاتالت ( F-16البلوك  ،32والبلوك  )52في القوات الجوية لجمهورية كوريا ( )ROKAFولمجموعة طائرات
( T-50طائرات تدريب/مقاتالت) لشركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية (.)KAI

أسطوانات المكابح الكربونية
أوجه االستخدام
 أسطوانات المكابح الكربونية لطائرات التدريب المتقدم T-50 أسطوانات المكابح الكربونية لطائرات التدريب الرائد المقاتلة TA -50 أسطوانات المكابح الكربونية لمقاتالت الهجومية الخفيفة FA-50 أسطوانات المكابح الكربونية للمقاتالت  F-16البلوك 32(رقم القطعة حسب الجهة األصلية المصنعة للمعدات  ،537-28مجموعة المشتت الحراري)
 أسطوانات المكابح الكربونية للمقاتالت  F-16البلوك 52(رقم القطعة حسب الجهة األصلية المصنعة للمعدات  ،573-5مجموعة المكدس الحراري)

الخصائص واإلمكانيات

 أداء كبح متميز انخفاض تكاليف التشغيل ومعدل البلى -ثبات عند االحتكاك عند درجات الحرارة العالية

المواصفات الفنية
 أسطوانات المكابح الكربونية لطائرات التدريب المتقدم T-50 أسطوانات المكابح الكربونية لطائرات التدريب الرائد المقاتلة TA -50 أسطوانات المكابح الكربونية لمقاتالت الهجومية الخفيفة FA-50 أسطوانات المكابح الكربونية للمقاتالت  F-16البلوك 32(رقم القطعة حسب الجهة األصلية المصنعة للمعدات  ،537-28مجموعة المشتت الحراري)
 أسطوانات المكابح الكربونية للمقاتالت  F-16البلوك 52(رقم القطعة حسب الجهة األصلية المصنعة للمعدات  ،573-5مجموعة المكدس الحراري)
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الطائرات

http://www.dacc21.com

الطائرات

Dt&C

http://www.dtnc.net
Tel: +82-31-321-2664 / Fax: +82-31-321-1664
E-mail: master@dtnc.net
Add: 42, Yurim-ro 154beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea

نظام دفاعي ضد الطائرات بدون طيار
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام
النظام الدفاعي ضد الطائرات بدون طيار ( )AUDSهو
نظام جوي بدون طيار من الفئة ج ،مصمم العتراض وتحييد
المركبات الطائرات بدون طيار التي تقوم بنشاطات مراقبة
جوية معادية أو غيرها من النشاطات الضارة.

 الكشف التعقب -اإلحباط

رادار أمن جوي من مجموعة Blighter A400متعقب فيديو كهروضوئي ( )EOو DSمن Hawkeye -مثبط التردد الراديوي الموجه

الخصائص واإلمكانيات
يحتوي النظام الدفاعي ضد المركبات الطائرة غير المأهولة وظيفة
كشف األهداف برادار المسح اإللكتروني والتعقب/التصنيف
الكهروضوئي والقدرة على تثبيط التردد الراديوي الموجه.

رادار أمن جوي
أوجه االستخدام

قمنا بتحسين رادارات السلسلة  A400لتناسب الدفاع
ضد الطائرات المُسيّرة ،الكتشاف الطائرات بدون
طيار غير المأهولة التي تحمل كاميرات فيديو ،أو
أنظمة اتصاالت السلكية ،أو مخدرات ،أو متفجرات،
أو غيرها من الحموالت غير المرغوب فيها.

الخصائص واإلمكانيات
سلسلة رادارات  Blighterهي سلسلة رادارات أمن
جوي جرى بناؤها على إثر نجاح سلسلة رادارات
المراقبة األرضية  B400من  .Blighterتتميز
رادارات السلسلة  A400بأنها أنظمة على شكل
وحدات غير دوّارة وتعمل بالمسح اإللكتروني
باستخدام مصفوفة المسح اإللكتروني السلبي
( )PESAالكفؤة وتقنيات الموجة المتصلة لتتمكن
من كشف موثوق للطائرات المُسيّرة الصغيرة البطيئة
(الطائرات بدون طيار ،واألنظمة الجوية بدون طيار،
والمركبات الموجهة عن بعد) حتى في البيئات المعقدة.

المواصفات الفنية
رادارات أمن جوي متوسطة المدى ( )ASRلكشف األهداف الجوية المستترة. تكشف الطائرات المُسيّرة الصغيرة ،أو المصغرة ،أو حتى القياسية ،وتبلغ عنها. توفر إشارة الرتفاع الطائرات المُسيّرة. يتراوح مدى الكشف من  10م إلى  10كم. خيارات المسح األفقي من  90°إلى .360°	تقنيات مسح إلكتروني بنظام مصفوفة المسح اإللكتروني السلبي ()PESAوالموجة المستمرة لتحقيق اعتمادية فائقة.
	تقنية الكشف الرقمي للطائرات المُسيّرة ( )D³مع تعزيز الحساسية. إخماد ليس له مثيل للفوضىالناتجة من العمليات الجوية
والحضرية القريبة.
	تغطية جوية حجمية كاملة بنظامإمالة الرادار من Blighter
االختيارية (.)BRTS
	-وضع كشف الطائرات المُسيّرة
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الطائرات

DusiTech

Tel: +82-42-280-1400 / Fax: +82-42-280-1459
E-mail: dst@dusi.co.kr
Add: 44-15, Techno 10 Rd., Yuseong-gu, Daejeon, 34027, South Korea

تتميز شركة  DUSITECHالمحدود بأنها شركة مغامرة تدمج مميزات تصحيح أخطاء المالحة
باألقمار الصناعية والمالحة بالقصور الذاتي لتشغيل األنظمة غير المأهولة .لقد طورنا وسوّقنا
العديد من الخوارزميات ،وطورنا نظام مالحة قائمًا على األقمار الصناعية ،ونظام تشغيل قائم على
ً
وانطالقا من المعرفة والخبرات التي راكمناها
المستشعرات في تجميع تكنولوجي يحقق الهدف من مستقبل المركبات غير المأهولة.
كمؤسسة متخصصة في المالحة باألقمار الصناعية ،فقد تميزنا باالمتياز التكنولوجي بتطوير منصة  KnDrone-Worksللحصول
على البيانات والمعلومات المكانية.

مسيرة KnX/KnX2
المواصفات الفنية
الطراز

KnX

KnX2

الحجم

 250 × 343 × 343مم
(طول × عرض × ارتفاع)

 250 x 354 x 354مم
 250 × 250 × 280مم (طول × عرض × ارتفاع) ،قابلة للطي

الكاميرا

حفظ فيديو بدقة ( 4Kإرسال الفيديو بدقة عالية)،
حفظ فيديو بدقة ( 4Kإرسال الفيديو بدقة عالية)
قابلة للفك والفصل

الوزن

 2كجم

وقت الطيران

 25دقيقة

سرعة الطيران

الحد األقصى  40كم/س (االرتفاع القياسي أقل من  150م في جمهورية كوريا)

بيئة الطيران

اإلقالع :أقل من  4م/ث /أقصى طيران 10 :م/ث  /أقل طيران 12 :م/ث

مسافة اتصال

التحكم  /الفيديو نحو  1كم

نوع االتصال

التحكم  2.4جيجا هيرتز/الفيديو  5.8جيجا هيرتز

الطراز

متحكم ذكي

الرصد

LCD 10’ GCS

برنامج التشغيل
وقت التشغيل
مسافة اتصال

Kn-Flyway
أقل من  3ساعات
التحكم  /الفيديو نحو  1كم

نوع االتصال

التحكم  2.4جيجا هيرتز والفيديو  5.8جيجا هيرتز

سعة البطارية

 4000ملي أمبير في الساعة

وقت البطارية

Lipo 3S

مدى درجة الحرارة

45° ~ 5
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الطائرات

http://www.dusi.co.kr, http://www.kndrone.com

الطائرات

EM Korea

http://www.yesemk.com/eng/main/main.html
Tel: +82-55-211-9600 / Fax: +82-55-211-9640
E-mail: brian.ku@yesemk.com / Add: 767 Ungnam-ro, Seongsan-gu, Changwon City,
Gyeongnam Province, South Korea

تأسست شركة  EM Koreaالمحدودة في  ،1987وتشتهر الشركة
بتطبيقها ألحدث أساليب التصنيع تقدمًا ،ال سيما أعمال الميكنة الدقيقة .وقد
جرى إدراج الشركة في بورصة  KOSDAQفي عام  ،2007وانطلقت الشركة في بدء أعمال جديدة للحصول على براءات
اختراع وشهادات محلية ودولية .تتمتع الشركة بسمعة قوية بفضل نتائجها الموثوقة ونجاحها في  5مجاالت ،تشمل آالت حفر
األنفاق ،والطاقة/البيئة ،والدفاع/الصناعات الفضائية الجوية ،وصناعة الماكينات ،ومجال توليد الطاقة .تلتزم EM Korea
بتحسين الجودة والتطوير التكنولوجي للوفاء باحتياجات العمالء ،مع الوفاء بالمسؤولية االجتماعية للشركة في نفس الوقت.
تسعى  EM Koreaجاهدة لتعزيز ثقة الجمهور وثقتهم من أجل مستقبل أفضل.

الصهريج الهيدروليكي ونظام مدفع  20مم
أوجه االستخدام
T50 / TA50 / FA50

الخصائص واإلمكانيات

 صهريج هيدروليكي* الضغط المولد للنظام 3,100 :رطل لكل بوصة مربعة قياسي * الضغط التمهيدي 85±5 :رطل لكل بوصة مربعة قياسي
* اختبار الموثوقية 800,000 :دورة
* السائل الهيدروليكيMIL-PRF-83282 :
 نظام مدفع  20مم*يعتمد التشغيل الصحيح لنظام مدفع  20مم على نظام النقل غير الملحوم في صندوق الذخيرة؛ مما يجعله
يحمي خزنات الذخيرة من أي انسداد بها.
*واعتمدنا في تصنيعه على أعلى التكنولوجيا من حيث الدقة في التصنيع والتجميع.

المواصفات الفنية
الصهريج الهيدروليكي

النوع أ

النوع ب

الحجم (القطر× الطول ،بوصة)

Φ10.5×15

Φ10.5×23

الوزن (بالرطل)

األقصى  7.93( 17.5كجم)

األقصى  8.84( 19.5كجم)

الحجم الهيدروليكي (بالبوصة المربعة)

الحد األدنى  6.06( 370لتر)

الحد األدنى  11.47( 700لتر)

نظام مدفع  20مم

المواد

الحجم (مم)

صندوق الذخيرة

17-4PH
SAE4140
AMS5347

280×550
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معدات الهبوط ،ومشغل باب معدات الهبوط
أوجه االستخدام

الطائرات

T50 / TA50 / FA50

الخصائص واإلمكانيات
تقوم شركة  EM Koreaبتصنيع وتسليم أذرع السحب والمحاور
المفصلية ،ومكونات معدات الهبوط الرئيسية األخرى منذ التسليم األول
لها لتلك المنتجات في عام  .2008واعتما ًدا على تقنية المعالجة الدقيقة،
تقوم  EM Koreaبتصنيع وتجميع ً 54
نوعا من المكونات الرئيسية
لمشغل أبواب معدات الهبوط.

المواصفات الفنية
المواد

الحجم (مم)

معدات الهبوط

( 300Mفوالذ عالي القوة بضغط يزيد
عن  1950ميجا باسكال)

1344×178
839×119
332×324

مشغل باب معدات
الهبوط

4340
7075-T73511
Z6CNU17-04

390×80

معدات هبوط المروحيات ،ومقعد الطيار ،ونظام توليد الغاز الخامل على متن الطائرة ()OBIGGS
الخصائص واإلمكانيات

 معدات الهبوط ،ومعدات مقعد الطيار:* تصنيع جميع معدات الهبوط اعتما ًدا على تقنية البناء حسب الطباعة
()Built-to-Print
* تم التطوير والتسليم في 2008
* المشتري :الصناعات الدفاعية الكورية
 نظام توليد الغاز الخامل على متن الطائرة (:)OBIGGS*يوفر نظام توليد الغاز الخامل على متن الطائرة ( )OBIGGSغاز
النيتروجين في خزانات وقود الطائرات ،ويمنع انفجار خزانات الوقود
* تم البناء حسب المواصفات
* تم التطوير والتسليم في 2017
* المشتري :شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ()KAI

المواصفات الفنية
المواد

الحجم (مم)

معدات الهبوط

300M AMS4340 AMS6419

200×97

معدات مقعد الطيار

2024-T3
7075-T7351
سبيكة AlMgSi

900×420

نظام توليد الغاز الخامل على متن
الطائرة ()OBIGGS

7075-T651
6061-T651
SUS316

150×300×600
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مجمعات المتشعبة للمروحة الرئيسية/مروحة الذيل
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

المروحيات

تقوم مجمعات المتشعبة الهيدروليكية هذه بتنظيم تدفق السائل بين المضخات
ومشغالت المروحة الرئيسية وغيرها من المكونات في النظام الهيدروليكي.

المواصفات الفنية
المواد

الحجم (مم)

مجمع مشعب هيدروليكي

AMS4050 A7050-T7451

70×70×120

وحدة طاقة مجمع المتشعب

AMS4050 A7050-T7451

100×130×170

ناقل حركة مجمع المتشعب

AMS4050 A7050-T7451

80×80×190

موزع مجمع المتشعب

AMS4050 A7050-T7451

80×110×130

النظام المساعد لمجمع المتشعب

AMS4050 A7050-T7451

90×120×250

مكونات وقطع الصواريخ الموجهة
أوجه االستخدام
الصواريخ

الخصائص واإلمكانيات
تصنع شركة  EM Koreaمختلف قطع ومكونات الصواريخ
الموجهة؛ لتخصصها في تقنيات التصنيع الدقيق ال سيما في المواد
التي يصعب قطعها مثل التيتانيوم واإلنكونيل و 300Mوما إلى
ذلك.
تمتلك  EM Koreaقدرات ميكنة دقيقة تصل إلى أقل من 2
ميكرومتر حتى في المنتجات ذات األشكال المعقدة.

المواصفات الفنية
المواد

الصالبة (بمقياس روكل)

الحجم (مم)

أنبوب االحتراق

Maraging 250

غير محدد

القطر الخارجي  × 360القطر الداخلي  × 350الطول 1,580

هيكل أقسام االتصاالت

2,350×180

470×370

القطر الخارجي  × 526القطر الداخلي  × 288الطول 528
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الطائرات

Fine Precision Ind.
Tel: +82-51-301-1213 / Fax: +82-51-301-1215
E-mail: fineind@korea.com
Add: 1260 Nakdong-daero, Sasang-gu, Busan-city, Republic of Korea

تتمتع شركة  FINEبقدرتها على تلبية أي احتياجات في التصميم والتحليل والتصنيع ،وتقديم حلول الهندسة
الكاملة لتمتعها بالقدرات التقنية الرائدة والميكنة عالية الدقة ،وقدرتها على تقديم ذلك بسعر منخفض مع
االلتزام بوقت التسليم .بدأت الشركة في تصنيع وتطوير قطع الطائرات بمساعدة مالية من الحكومة ،وتم
تطوير هذه القدرات تحت إشراف ومراقبة وكالة الدفاع للتقنية والجودة ( )DTaQوشركة الصناعات
الفضائية الجوية الكورية ( ،)KAIوما يزال اإلنتاج يخضع إلشرافهم.

المساحات والصمامات وكاتم الصوت الهوائي
نظام ّ
أوجه االستخدام
 المروحيات -الطائرات

الخصائص واإلمكانيات

 ّنظام المساحات:
* مستشعر تثبيت مدمج (لقياس درجة الحرارة والحماية من ارتفاع درجة الحرارة والحماية من التيار المفرط)
* دقة عالية  1 -/+درجة
* ال يحتاج إلى تزييت لمدة  30عامًا (محول)
* ثالث طبقات لاللتصاق بالزجاج األمامي (شفرات)
* نجح في اختبار  MIL-STD-810F & 461Eواختبار األداء والتحمل ( 1500دورة)
(المساحات/الغاسالت) (حسب احتياجات العميل)
 جميع أنظمة الطائرات ذات التصميم المخصص ّ الصمامات (صمامات التعديل الحراري  /صمامات اإلغالق) لنظام التحكم البيئي الصمامات (صمامات إغالق الوقود الرئيسية) :لخط وقود المقاتلة KF-X -كاتم صوت هوائي :لنظام التحكم البيئي للمروحيات

المواصفات الفنية
سريع/بطيء
نظام المسحات

 120/160شوط/دقيقة

الوزن

 6.91كجم 1.5/كجم  28فولت تيار مستمر  11أمبير

وضع التبديل

ركن/بطيء/سريع/الغاسلة (عودة آلية)

الصمامات (صمامات التعديل الحراري  /صمامات اإلغالق)

لترا/دقيقة
 9بار  350 /مئوية (اسمي) التسريب (إغالق 4 :بار) ً 30
لترا/دقيقة
(مفتوح) ً 40

الصمامات (صمام إغالق الوقود الرئيسي)

ً 50
رطل لكل بوصة مربعة قياسيًا (ضغط اسمي)  64,200جزء في
الساعة (تدفق)  5ثوان (وقت التشغيل)

كاتم صوت هوائي :لنظام التحكم البيئي في المروحيات

110ديسيبل ←  90ديسيبل
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الطائرات

FIRSTEC

http://www.firsteccom.co.kr/
Tel: +82-31-621-4555 / Fax: +82-31-627-4599
E-mail: scbak@firsteccom.co.kr / Add: 485, Nammyeon-ro, Seongsan-gu, Changwonsi, Gyeongsangnam-do, South Korea

تميزت شركة  ،Firstecمنذ تأسيسها في عام  1975بالتصنيع االحترافي ألحدث المنتجات الدفاعية ،
دورا محوريًا باعتبارها -من جانب الحكومة -جهة مصنعة خبيرة في المنتجات الدفاعية
وقد لعبت ً
خبيرا ألنظمة األسلحة ،وأنظمة مكافحة الحريق،
منتجا ً
في مجال الصناعات العسكرية واألمنية الوطنية الكورية ،وباعتبارها ً
ووحدات التحكم البيئي ،ومعدات فحص األنظمة ،وما إلى ذلك.

المنتجات الفضائية الجوية
أوجه االستخدام
 النظام الرباعي لدواسة الوقود ضفائر األسالك نظام البيانات الجوية مصابيح الهبوط والبحث -نظام التحكم الرقمي الكامل في المحرك ()FADEC

 لوحة قمرة القيادة (أنظمة تصوير الرؤية الليلية) -نظام التحكم البيئي

الخصائص واإلمكانيات
نجحت  FIRSTECفي تصميم وتصنيع واختبار أداء العديد من
المنتجات الدقيقة؛ مثل أذرع االرتكاز للمقاتالت عالية التقنية ،ومجمعات
ضفائر الكابالت للمروحيات .عالوة على ذلك ،نجحت FIRSTEC
في تنفيذ اختبار أحمال بالنطاق الكامل لمقاتالت التدريب النفاثة ونظام
المحاكاة الخاص بها .وفي مجال صواريخ الفضاء ،نجحت FIRSTEC
في توطين تصنيع أنظمة التحكم في االرتفاع التي كانت تستورد من
الخارج في العادة .وأدى هذا إلى حدوث ارتقاء في التقنية المتوفرة،
ومساهمتها في صناعة صواريخ الفضاء المحلية .كما طورت الشركة
ً
أيضا مكونات منتجات رئيسية شملت نظام البيانات الجوية (،)ADS
والنظام الرباعي لدواسة الوقود ( )TQSلبرنامج المروحيات الكوري (.)KHP

المواصفات الفنية
الطائرات المأهولة
 ضفائر األسالك نظام البيانات الجويةنظام مطفأة الحريقالطائرات بدون طيار
 نظام الوقود -نظام الدفع

 لوحة التحكم في قمرة القيادة (أنظمة تصوير الرؤية الليلية) ()NVIS النظام الرباعي لدواسة الوقود مصابيح الهبوط والبحث نظام منع تكون الثلج/تفكيك الثلج -نظام التحكم البيئي
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األسلحة الموجهة

الخصائص واإلمكانيات
ركزت  FIRSTECعلى العمل في مجال األسلحة الموجهة .وقد نجحنا في البحث والتطوير واإلنتاج لألسلحة الموجهة ألكثر
من  20عامًا ،وكنا محط تقدير كبير من الحكومة الكورية .ويعد نظام التفعيل ،ونظام التحكم في التوجيه ،ونظام رصد الحريق
والكابالت والقطع الكهربائية أمثلة عن منتجاتنا .ونبذل قصارى جهدنا ،من خالل االستثمارات المستمرة والبحث والتطوير،
لتقديم أحدث التقنيات للعالم

المواصفات الفنية
 نظام رصد الحريق نظام التفعيل* نوع ميكانيكي كهربائي
* نوع هوائي كهربائي
 وحدة التحكم في التوجيه -صمامات التحكم  -ضفائر األسالك

األنظمة غير المأهولة
أوجه االستخدام
 رصد الكوارث -البحرية

 البيئة -المرور

الخصائص واإلمكانيات
نظام الروبوت الجوي بنظام اإلقالع والهبوط العمودي ( )VTOLهو عبارة عن طائرة بدون طيار متعددة األغراض وذات
محركات ّ
قلبة .وتقوم المركبة باإلقالع والهبوط التلقائي على محطة تركيبها في محطة التحكم األرضي ،كما أنها تحوّم وتتجول
بسرعات عالية ،وتقوم باإلغالق على عدة أجسام ،وتنقل الفيديو في الوقت الحقيقي .ويمكن استخدامها للعديد من األغراض؛ مثل
رصد مناطق الكوارث ،وأنظمة المرور ،وحماية البنية التحتية والمنشآت الهامة.
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أوجه االستخدام
 نظام رصد الحريق أحزمة تثبيت الكابالتالسري
 -وصلة الكبل ُ

 نظام التفعيل -وحدات التحكم في التوجيه

 وحدات التحكم في التوجيه -نظام التفعيل

األسلحة األرضية

نظام طفايات الحريق اآللي

أوجه االستخدام
 وحدة لوحة التحكم نظام التكييف المناخي المصغر حلقات االنزالق نظام طفايات الحريق اآللي -المعدات الكهربائية

األطقم الكهربائية

وحدة لوحة التحكم

حلقات االنزالق

نظام التكييف المناخي المصغر

الخصائص واإلمكانيات
أنتجت  FIRSTECلوحات تحكم  /أدوات وكابالت لمدافع الهاوتزر والدبابات والعربات المدرعة .ولقد قمنا بتحويل النظام
التناظري التقليدي إلى أنظمة رقمية عالية التقنية ،وبالتالي نجحنا في تحسين موثوقية المنتج ،وكفاءة ومعدل نجاح العمليات
العسكرية .وعالوة على ذلك ،قامت  FIRSTECبتوطين تصنيع حلقات االنزالق المقطعية التي كانت تُستورد في العادة .وهذه
حقيقة تبرهن على امتياز  FIRSTECالتقني.

المواصفات الفنية
 لوحات التحكم واألدوات نظام التفعيل الكابالت نظام التكييف المناخي المصغر حلقات االنزالق -المعدات الكهربائية
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الطائرات

KENCOA AEROSPACE CORPORATION
Tel: +82-70-4864-2617
E-mail: defense@kencoa.com
Add: 152-44 Oegukgieop-Ro, Sacheon-City, 52530 South Korea

كينكوا إيروسبيس كروبريشن ()KENCOA AEROSPACE CORPORATION
هي مقدم خدمات متكامل للصناعات الدفاعية والفضائية الجوية ،وتتمتع بالقدرة على التوريد
بدءًا من المواد الخام حتى التجميع النهائي ،وأداء عمليات الصيانة واإلصالح والتشغيل .وقد تم االعتراف بها كأول مُصنع
طائرات متكامل من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية .تعد مؤسسة KENCOA AEROSPACE
فضل عن مقر في جورجيا وآخر في كاليفورنياً .
شركة عالمية ،ولها مقران في كوريا ً
فضل عن ذلك ،تتمتع KENCOA
بمراكز توزيع ومبيعات في مواقع إستراتيجية في كل من كوريا ،وحول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،والواليات المتحدة
األمريكية.

الطائرات المُسيّرة
أوجه االستخدام

 الطائرات المُسيّرة متعددة المحركات للسالمة العامة ومراقبة الكوارث الطائرات المُسيّرة الذكية الهجينة ()HSD	طائرات مُسيّرة الخرائط ثالثية األبعاد ()3DMD	-الطائرات بدون طيار ذات االرتفاع المتوسط ()MUAV

الصيانة واإلصالح والتشغيل ()MRO
أوجه االستخدام
	نظام تحديد العدو من الصديق (تطوير العمل) HH-60 CH-47 CH-53 P-3UH-60 -
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http://www.kencoa.com

 A320والقطعة  A330 P2F Part/B737والقطعة الهيكلية B767
أوجه االستخدام
  B320و( B330 P2Fالتحويل من ركاب إلى شحن)* إطار العارضة ،وجزء قضيب ضبط المقعد
 قطع بنية  C737وC767* القضيب ،والركيزة ،وجزء اإلطار الخارجي

الخصائص واإلمكانيات
أسعار تنافسية للمواد الخام باالستعانة بموزع المواد الخام الخاص بنا
 استثمار كبير في الماكينات الكبيرة* تم تثبيت ماكينة ذات ظهر كبير (أقصى سعة للظهر  787بوصة ( 20م))
* تحسين اإلنتاجية باستخدام نظام تغيير البالتات اآللي
* استخدام ماكينة ذات  5محاور متزامنة باستخدام مغزلين
 -سلسلة اإلمداد اإلستراتيجية :الماكينات/الصفائح المعدنية ،والمعالجة الحرارية ،والمعالجات الخاصة

المواصفات الفنية
الطول

إطار العارضة ،وجزء قضيب ضبط المقعد

 283~118بوصة ( 3,000مم ~ 7,200م)

القضيب ،والركيزة ،وجزء اإلطار الخارجي

~  472بوصة ( 12,000مم)
ألومنيوم ،ستانلس ستيل ،تيتانيوم والفوالذ المقاوم للصدأ

المواد الخام

التجميع
أوجه االستخدام
	مجموعة B767	( MELBتعزيز مهام الطائرة ليتل بيرد)AH-6I/	 B777إصالح حافة القيادة الداخلية	-قسم الذيل في KUH

الخصائص واإلمكانيات
	مجموعة B767* قبة الضغط
* العلبة المركزية
* الحاجز المحوري
* لوح وصندوق عزم دوران
* الطقم/إطار الفص
	( MELBتعزيز مهام الطائرة ليتل بيرد) AH-6I /* قسم المؤخرة
* تجميع قسم المقدمة
* قسم هيكل القضيب الملحوم الطويل  1و 2و(LWR) 3
	قسم الذيل في KUH* اإلطار الخارجي الجانبي  * /ذراع الذيل STLB * /
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KIM

Tel: +82-55-251-0261 / Fax: +82-55-716-2245
E-mail: sales@kimm.co.kr / Add: 269, Jinsan-daero, Daesan-myeon, Uichang-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea

بفضل االستثمار المستمر في البحث والتطوير فيما يخص المعدات الدقيقة لعقود ممتدة،
نجحت شركة  KIMفي تعزيز تخصها في أجهزة القيادة .وتتميز شركة  KIMبقدرتها
تقديم طيف كامل لألعمال يشمل التصميم والتصنيع وتقديم الحلول ،حيث تتمتع الشركة بالقدرة على تلبية أي احتياجات للعميل دون
الحاجة إلى تقديم مواصفات بسيطة .تقدم  KIMخدمات تمتد من التصميم حتى الصيانة .وقد ركزنا على تحقيق أعلى درجات الجودة
والتحسينات التقنية؛ من خالل البحث المشترك والنمو المتبادل مع شركات الدفاع الوطنية والدولية والشركات المتخصصة في أنظمة
القيادة الدقيقة القائمة على شبكة عالمية .يتمثل هدفنا في مساعدة العمالء على زيادة اإلنتاجية ،والحصول على الحلول المطلوبة.

علبة التروس للطائرات بدون طيار ذات
االرتفاع المتوسط ()MUAV
أوجه االستخدام

علبة التروس للمدفعية ذاتية الدفع

الخصائص واإلمكانيات

الطائرات بدون طيار جهاز تهدئة سرعة للطائرات بدون
ذات االرتفاع المتوسط طيار
()MUAV

المواصفات الفنية
نسبة تخفيض السرعة

306.67/1

القاعدة بين المحورين

أقل من  0.2درجة

أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

للمدفعية ذاتية الدفع

جهاز تروس كوكبية لزاوية السمت
مضاد لرد الفعل العكسي للمدفعية
ذاتية الدفع K9

المواصفات الفنية
نسبة تخفيض السرعة

24/1

القاعدة بين المحورين

 1.0قوس دقيقة

مسمار كروي مصغر
أوجه االستخدام

المواصفات الفنية

 صاروخ  Hyun-Goongالمضاد للدبابات الذخيرة الصغيرة الذكية الطوربيدات -صواريخ مضادة للسفن  130مم

	تستخدم المسامير الكروية المصغرة بشكل أساسي في صناعة أشباهالموصالتً ،
فضل عن االستخدامات في مجال البصريات والطب والقياس
وأنظمة التفعيل.
	يمكن توريد الصواميل إما بالتحميل المسبق (بدون رد فعل عكسي) ،أوبالتشغيل المحوري.
	ويمكن جمعها مع ذراع مخصص.	-تتوفر المسامير الكروية المسننة المصقولة بفئات دقيقة من  C1إلى .C5
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KOMACO

http://www.komaconvis.com
Tel: +82 70-7835-4167 / Fax: +82 31-932-0345
E-mail: kino@komaconvis.com
Add: #1011, 142, Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10442, Rep. of Korea

نتخصص في  Komacoبتصنيع األلواح المضيئة (نظام التصوير بالرؤية
الليلية) حسب المعايير العسكرية .وقد بدأنا منذ عام  2006في عمليات البحث
والتطوير الخاصة بالمروحيات الكورية متعددة األغراض ( .)KUHونقوم بالتصنيع الكمي لأللواح للطائرات  T-50و،KUH
وقد بدأنا في تطوير ألواح جديدة ألعمال المروحيات المسلحة الخفيفة ( ،)LAHوالمروحيات المدنية الخفيفة ( ،)LCHوقمنا
باألعمال الخاصة باأللواح ومشروع أجهزة المحاكاة.

ألواح التصوير بالرؤية الليلية ()NVIS
أوجه االستخدام
األلواح المضيئة للتصوير بالرؤية الليلية/قمرة قيادة الطائرات

الخصائص واإلمكانيات
نظام إضاءة التصوير بالرؤية الليلية
وهو مخصص للطيران في المهام الليلية؛ لتحديد األجسام والطوبوغرافية خارج الطائرة خالل الطيران باستخدام نظارة الرؤية
الليلية ،والتي تتحقق من تفاصيل األجسام عن طريق التحقق من انعكاس الضوء في الظالم.

المواصفات الفنية
مادة األلواح

بالستيك حراري أكريليكي لـ MIL-P-5425

لون التشطيب

يوافق FED-STD-595

عالمة اللوحة

حسب  MIL-M-18102أو SAE-AS-18012

مصادر الضوء

صمام ثنائي باعث للضوء ( )LEDفتيل متهوج ()MS

التكامل مع نظارة الرؤية الليلة/التصوير بالرؤية الليلية

MIL-STD-3009MIL-L-85762

البيئة:

حسب  MIL-DTL-7788Hأو SAE-AS7788
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KOREA LOST-WAX
Tel: +82-31-8085-9204 / Fax: +82-31-431-6091
E-mail: capman@lostwax.co.kr
Add: 220, Sihwa-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

شركة  KOREA LOST WAXهي شركة متخصصة في االستثمار في
السبائك ،وتتمتع بتقنيات وخبرات تراكمت على مدى  40عامًا ،وقد أرست الشركة
أنظمة لتوفير القطع الهامة التي يحتاجها العمالء بدءًا من التصميم حتى التصنيع .وال تكتفي الشركة بتقديم خدماتها محليًا ،بل نبذل
أقصى جهدنا للوصول إلى الريادة العالمية لنتغلب على الصعوبات غر المحدودة

/F-5الدوّار التوربيني ّ
والدفاعات
أوجه االستخدام
F-5

الخصائص واإلمكانيات
الدوّار التوربيني والدفاعات ألنظمة تبريد الطيران على F-5

المواصفات الفنية
المواد

( KS D6763 A7075-T6ألومنيوم)

دوّار

تجميع القطع (+دبوس الزنبرك)

اختبار غير تدميري ()NDT

فحص الفلورسنت المخترق ()FPI

معالجة السطح

أنودة

PW2037 Engine/Turbine Blades
أوجه االستخدام
المحرك/التوربين

الخصائص واإلمكانيات
شفرات توربينية ذات أساس نيكل لمحركات الطائرة

المواصفات الفنية
المواد

( PWA6555أساس نيكل)

المعالجة الحرارية

(معتمدة من )Nadcap

اختبار غير تدميري ()NDT

فحص فلورسنت مخترق ( ،)FPIواختبار تصوير شعاعي (( )RTمعتمد من )Nadcap
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/T-50ناقل الحركة الجرسي والذراع وما إلى ذلك
أوجه االستخدام
T-50

الخصائص واإلمكانيات

قطع صب جسم الطائرة  T-50المصنعة من
( 17-4PHستانلس ستيل)

المواصفات الفنية
المواد

( 17-4PHستانلس ستيل)

المعالجة الحرارية

(معتمدة من )Nadcap

االختبار غير التدميري
الفحص غير التدميري

فحص فلورسنت مخترق (،)FPI
واختبار تصوير شعاعي ()RT
(معتمدة من )Nadcap

 /T-50مجرفة االمتصاص والسندات وما إلى ذلك
أوجه االستخدام
T-50

الخصائص واإلمكانيات

 /T-50مجرفة االمتصاص والسندات وما إلى ذلك

المواصفات الفنية
المواد

( A356/A357ألومنيوم)

المعالجة الحرارية

(معتمدة من )Nadcap

االختبار غير التدميري
()NDT

فحص فلورسنت مخترق (،)FPI
واختبار تصوير شعاعي ()RT
(معتمدة من )Nadcap
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الطائرات

PSIONdsp

Tel: +82-42-863-1171(2) / Fax: +82-42-863-1178
E-mail: sales@psiondsp.com
Add: 75, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

تسعى  PSIONdspمنذ  2005جاهدة إلى تزويد العمالء بأقوى الشاشات والحواسيب
والمكونات الخاصة األخرى لالستخدام في البيئات القاسية .تعتمد معرفتنا وخبراتنا بمعرفة
ً
وحلول متينة كاملة  100%داخل منشآتنا.
عميقة في مجال الشاشات والبصريات وواجهات اإلشارة؛ حيث صممنا شاشات
سوف تواصل  PSIONdspالسعي لتحقيق الريادة التقنية لتكون مقدم حلول ً
شامل.

( LAD2008DAشاشة كبيرة المساحة)
أوجه االستخدام
يتم تضمين وحدة عرض كبيرة المساحة في معدات إلكترونيات الطيران
المستخدمة في قمرة القيادة للطائرة.

الخصائص واإلمكانيات

ويتم تطوير شاشات رؤية عريضة ليتم استخدامها مع قمرات القيادة الزجاجيةبالكامل في الطائرة.
	شاشة عرض كبيرة المساحة مخصصة بمساحة عريضة تبلغ  8×20بوصات معشاشة تعمل باللمس
	وتوفر الشاشة معالجة أكثر كفاءة ولكن أقل تعقي ًدا مع  4إشارات فيديو دخلخارجية بحد أقصى.
	والخيارات المتوفرة للتوريد هي  8×20 -بوصة  LCDزجاجية ،ووحدة ،LCDووحدة نظام شاشة عرض كبيرة المساحة كاملة.

المواصفات الفنية
حجم الشاشة

 8 × 20بوصات (العرض × االرتفاع)

األبعاد

( 60.0 × 243.8 × 546.1العرض × االرتفاع × العمق ،مم)

الدقة

(1024 × 1280 × 2أفقي×رأسي)

الشاشة العاملة باللمس

من النوع  ،IRمتعدد اللمسUSB 2.0 ،

الوزن

≤ 8.0كجم

الطاقة

البوابة المنطقية 12+ :فولت تيار مباشر .وحدة التسخين:
 28+فولت تيار مباشر 28+ :BLU .فولت تيار مباشر.
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الطائرات

http://www.psiondsp.com

( HDB0800SGشاشة شفافة بمستوى الرأس)
أوجه االستخدام
يتم تثبيت الشاشة الشفافة بمستوى الرأس ( )HUDفي مركبات القوات
الجوية الكورية ،حيث تعرض  HDB0800SGمعلومات بالفيديو يتم
جلبها من الشاشة الشفافة بمستوى الرأس األمامية في قمرة القيادة إلى
المقعد الخلفي.

الخصائص واإلمكانيات
	تتوفر  4أوضاع تشغيلية يمكن االختيار من بينها – نهاري ،وليلي،واختباري ،وإيقاف تشغيل
	تحتوي الشاشة على حاجب لحجب أشعة الشمس؛ لتوفر فيديو ينبضبالحياة حتى تحت أشعة الشمس الساطعة.
	-ومع ارتفاع حرارة  ،LCDفإنها تتمتع بوظيفة خفض درجة الحرارة.

المواصفات الفنية
حجم الشاشة

 8بوصة ُقطري

األبعاد

( 453.3 × 243.8 × 351.7العرض × االرتفاع × العمق ،مم)

الوزن

)SVGA( 600×800
≤ 9.38كجم

الطاقة

نهاري ،وليلي ،واختباري ،وإيقاف تشغيل

الدقة

RSA3622WVC
(مؤشر المحرك الكهربائي إللكترونيات الطيران  4.3بوصة)
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام
يستخدم مع طائرات التدريب المتقدمة الفائقة أو غيرها من
طائرات التدريب المشابهة.

الخصائص واإلمكانيات
	مؤشرات إلكترونية إللكترونيات الطائرة صغيرة الحجم بقطر 4.3بوصة
 وتعرض زيت المحرك وما إلى ذلك	وتبلغ الطيار بحالة البطارية ،مع تمتعها بقدر معالجة قوية منخالل .Vector Graphic open VG API
	وقد أكملنا هذه العملية بعد فترة تطوير بلغت عامين لتوطينتصنيع هذه األجزاء .تتوافق مع متطلبات MIL-STDs
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حجم الشاشة

 4.3بوصة ُقطري

األبعاد

127.0×84.0×112.5
(العرض × الطول × العمق ،مم)

الدقة

)WVGA( 480×800

الوزن

نحو  1.59كجم

RSAQ300M

الخصائص واإلمكانيات
	وقد صممنا السلسلة  RSAQوهي وحدة عرضرأسية لتستخدم في أجهزة الطيران التي تلبي معاير
مؤشر النقل الجوي ( .)ATIيمكن تخصيص السلسلة
 RSAQبالكامل بنسبة 100%
	تتوفر مؤشرات  ATIمتنوعة  LCD -زجاجي و LCDزجاجي مع لوحة  T-conووحدة نمطية مع
.LED BLU

RSD0806XGC
أوجه االستخدام
لالستخدام في قمرة القيادة

الخصائص واإلمكانيات
	 8بوصة ×  6بوصة  AMLCDذكي من النوعMFD
	قابلية االستخدام للعرض الملون القابل للقراءة فيضوء الشمس
	إضاءة خلفية  LEDمزدوجة للوضع النهاريوالوضع الليلي
	طالء مانع لالنعكاس وترابط بصري	-واجهة فيديو تناظرية/رقمية

حجم الشاشة
األبعاد

63.1 × 97.9 × 97.9
(العرض × االرتفاع × العمق ،مم)

الدقة

)RGB( 480×480

الوزن

≤ 0.45كجم

إشارة المدخل

 TTL6بت و 8بت

الطاقة

 28فولت تيار مستمر (قياسي)≤  12واط

المواصفات الفنية
حجم الشاشة

 6×8بوصة ( 10.4بوصة قطري)

الدقة

)XGA( 768×1024

واجهات  /جهة تعامل

تناظرية/رقمية

الفيديو

TTL / LVDS
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الطائرات

أوجه االستخدام
شاشة  LCDملونة مربعة بنظام  ،TFTوقد صممناها
خصيصا لالستخدام في البيئات القاسية والصعبة مثل
ً
استخدامات المركبات الجوية.

المواصفات الفنية
 3 × 3بوصة ( 4.2بوصة ُقطري)

الطائرات

Daeshin Aerospace

http://www.dsaero.com

Tel: +82-55-854-2877 / Fax: +82-55-854-2876
E-mail: dsa2877@dsaero.com, jjyoo@dsaero.com / Add: 57, Gongdan 5-ro
Sanam-myun, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, 52535, Rep. Korea

ساهمت شركة  Daeshin Aerospaceفي تطوير صناعة الطيران الكورية منذ إنشائها في
عام .2002
وقد قامت الشركة بتصنيع األجزاء والمكونات الرئيسية للطائرات ،مثل األجنحة ،وعناصر التحكم في الطيران ،وجسم الطائرات
المروحية .كما شاركت في برامج تحسين أداء وتعديل الطائرات  C-130و.P-3C

جناح KT-1
تجميع أجنحة ( KT-1طائرة التدريب األساسية في كوريا)
بما في ذلك مكونات التحكم في الطيران ومجموعة الذيل.

باسنة محرك LM C-130
تجميع باسنة محرك  LM C-130عن طريق اللحام بالبقعة
المقاومة منذ عام  ،2005وتجميع الطرف المجنح لطائرة
 Boeing Poseidon P8-Aمنذ عام 2013

عارضة ذيل Bell M412
تجميع جسم وعارضة ذيل المروحية  Bell M412منذ
2004
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الطائرات

KP Aero Industries
Tel: +82-55-342-5746 / Fax: +82-55-342-5743
E-mail: sypark@airkpc.com / Add: 12, Technovalley-ro, Jillye-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 50875

تأسست شركة  KP Aeroللصناعات في عام  1990لتصنيع قطع الطائرات وموجهاتها ولوازمها .خالل
ً
مشروعا لألدوات.
 30عامًا من وجودها ،تقدر شركة  KP Aeroأنها قدمت إلى السوق  1600قطعة وأكثر من 35
وتتمتع الشركة بقاعدة عمالء قوية تعود إلى وقت دخولها للصناعة؛ حيث كانت مسؤولة عن تجهيز مشروع أدوات ولوازم
دفة تخفيف السرعة في الطائرة  .McDonnell Douglas MD-11منذ ذلك الحين ،دخلت الشركة في برامج كبرى؛ مثل
( F-16لشركة  ،)Lockheed Martinو ،Boeing 717و ،McDonnell Douglas F-15و ،Boeing 737و
 ،Boeing 747و ،Boeing 777و ،Boeing 787و ،Airbus A320و ،Airbus A350وBombardier Global
 .7500/8000وفي الوقت الحالي تسعى  KP Aeroلعقود تخص طائرات بيونغ  737و 747و 767و 777و777X
و ،787وإيرباص  A320و ،A350وطائرة  ،Embraerوطائرة  FA-50و KT-1و( KUHسوريون) التابعة لشركة
الصناعات الفضائية الجوية الكورية (ً ،)KAI
فضل عن الطائرات بدون طيار  KUS-7الخاصة بشركة . KAL

المواصفات الفنية
B777X WING-RIB
ماكينة معالجة

HBZ 400

المواد

ألومنيوم 7050

األبعاد

 600مم (عرض) ×  4,000مم (طول) ()I/L 24

سماحية الثقب D/A

 014.بوصة

أقصى طول  4م
ثقوب  P/Hفي  Tالقص

B787 HANGER LINK
ماكينة معالجة

( DBC 1105 + VORTEX 1400ثقب)

المواد

ألومنيوم مطروق

األبعاد

 900مم (عرض) ×  1200مم (طول) ()I/L 4

سماحية الثقب على السطح

 001.بوصة ← يجب ثقب الموجه

 G280عارضة الزعنفة الجانبية
ماكينة معالجة

( DBC 1105 + GROB G550ثقب)

المواد

ألومنيوم مطروق

األبعاد

 300مم (عرض) ×  700مم (طول) ()I/L 2

سماحية الثقب على السطح

 002.بوصة ← يجب ثقب الموجه
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الطائرات

http://airkpc.com/en

الطائرات

FOREX

http://www.forexaero.com/
Tel: +82-55-274-4804 / Fax: +82-55-274-4805
E-mail: forex2@forexaero.com / Add: 46, Banwol-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, Rep.Korea
شركة تصنيع متخصصة في الصناعات الفضائية الجوية حيث تشتهر شركة  FOREXبأنها شركة تصنيع
متخصصة في تصنيع مكونات الصناعات الفضائية الجوية .
وبفضل قطع الماكينات المعقدة ،وقدرات الميكنة القادرة على التعامل مع المعادن الصلبة؛ فإن الشركة قادرة على التطوير
اإلبداعي والفحص الدقيق بأحدث برامج الرسم بالكمبيوتر والتصميم بالكمبيوتر  CAD / CAMوبرامج التحقق .CMM

RTNgine
أوجه االستخدام
قطع آلية للصناعات الدفاعية والفضائية الجوية
 )1األعمال الدفاعية
 المظهر الخارجي للطائرة  T-50والحاجز واإلطار باب F-15 ركائز KC390 إطار ولوازم KUH )2األعمال المدنية
 المظهر الخارجي وحاجز A321 عارضة  ،A330ونظام هيكل الجناح EIS Rib إطار A350  B737التجهيز الطرفي ،وهيكل الجناح  B777و 777Xتجهيز الباسنة  E-195الركائز ،اإلطار -ركائز G280

الخصائص واإلمكانيات

 ماكينات عالية السرعة بخمسة محاور ومغازل متعددة،	وقد بدأت الشركة بمعدتين بخمسة محاور وثالثة محاور .أما اآلن فنحن نمتلك  20معدة عالية القدرة كبيرة بخمسة محاور،
ونستمر في االستثمار فيها لنتمكن من تعزيز قدراتنا .وتستمر استثماراتنا في المعدات مع استمرار زيادة الطلب.
 ماكينات ذات ظهر كبير ( 27م)	في منشأة  FOREXرقم  ،2نقوم بتطوير منتجات ضخمة مثل ركائز  ،KC390والشريحة التناكبية للطائرة ،A320
مترا ،لتتمكن من إدخال وتطوير هذه المنتجات الكبيرة.
والمظهر الخارجي للطائرة  .T-50ولدينا معدات يبلغ حجمها ً 27
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Hope Air Tech

http://www.radartech.co.kr

الطائرات

Tel: +82-2-3474-8268
Fax: +82-2-3474-8270
E-mail: hopeair@radartech.co.kr

تتخصص شركة  HOPEAIRTECHفي تطوير  /تصنيع المنتجات المتعلقة بالرادار (وحدة التحكم
بالرادار ،ومكونات األشعة تحت الحمراء) ،والتي يتم تشغيلها حاليًا من قبل جيش جمهورية كوريا.
واألصناف الرئيسية لدينا هي معدات واجهة البيانات ومحاكي واجهة  MCRCلرادار المراقبة على ارتفاعات منخفضة .يمكن
أن توفر معدات واجهة البيانات وظيفة الواجهة في الوضع ( IFF 5تحديد العدو من الصديق).

وحدة واجهة البيانات للوحدة MCRC
أوجه االستخدام

وظيفة واجهة بيانات الرادار بين  MCRCومركز التحكم

الخصائص واإلمكانيات

 تحويل بروتوكول االتصال ()DDL ،ASTERIX -التحكم في المعالج المدمج

المواصفات الفنية

 وظيفة توزيع البيانات في الرادار وظيفة تحديد أولوية الرادار وحدة المعالجة ووحدات الواجهة لـ  MCRCو ATCوRCT / RMT تحويل البرتوكول  ASTERIX -إلى DDL نقل معلومات حالة الجهاز -يقدم وظائف الوضع  5لتحديد العدو من الصديق

محاكي واجهة لـ MCRC
أوجه االستخدام

 محاكاة بيانات واجهة الرادار -اختبار قبول المصنع قبل توصيل النظام الرئيسي

الخصائص واإلمكانيات

 بروتوكول االتصال ASTERIX -وDDL -التحكم في المعالج المدمج

المواصفات الفنية

 وظيفة معلومات بيانات الرادار وظيفة تحديد أولوية الرادار محاكاة بيانات الواجهة لـ  MCRCو ATCوRCT / RMT مخرج البرتوكول  ASTERIX -إلى DDL -نقل معلومات حالة الجهاز
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KPC Metal

Tel: +82-53-852 4839 / Fax: +82-53-853 6386
E-mail: jhyoo@kpccorp.co.kr / Add: 249 Wachonseo-gil, Wachon-myeon
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 38412, South Korea
 KPCMهي شركة رائدة متخصصة في المواد الهندسية عالية األداء في كوريا الجنوبية.
وعلى مدى  35عامًا ،صنعنا مجموعة واسعة من السبائك المعدنية الخاصة ،وتخصصنا
في سبائك النيكل والتيتانيوم العالية .ونحن نعمل بطريقة "الحلول المتكاملة" إلنتاج جميع المواد داخل منشآتنا من الصهر ،إلى
التشكيل ،إلى المعالجة الحرارية ،إلى الميكنة ،إلى الدرفلة ،والفحص.

التشكيل والصب
أوجه االستخدام
 المكونات الخاصة بصواريخ الحمل الفضائية والصواريخ والغواصات -األدوات المٌركبة لمكونات الطائرة

الخصائص واإلمكانيات
قادرون على إنتاج أجزاء األسلحة العسكرية والفضائية الجوية والتحقق منها ،مع االلتزام الصارم بمتطلبات العمالء.

المواصفات الفنية
المواد

 ،Ti 6AI-4Vوإنكونيل  ،625وإنكونيل  ،718وإنفار  ،36وألومنيوم ،7050
وألومنيوم  ،7175وفوالذ مراجي  ،C-250/T-250وفوالذ مراجي C-300/T-300 D6AC
و 15-5PHو )SUS630(17-4PHو D6AC

األصناف (تشكيل)

قضيب دائري (يصل إلى قطر  500مم ( ))Φ
وحلقة (تصل إلى قطر  4,000مم ())Φ
مكونات الصواريخ (الهيكل ،والعلبة ،والغطاء ،والرأس الحربي)

الصب

مغزل مدبب للطرف المجنح من الطائرة
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الطائرات

http://www.kpctitanium.com

دليل المنتجات الدفاعية الكورية

أنظمة القيادة والسيطرة واالتـصاالت
والحاسب واالسـتخبارات والمراقبة
)C4ISR( واالستطالع

107
JAIN TECHNOLOGY
108
AEROMASTER
110
BLUEWAVETEL
112
BROADERN
114
EOS CORPORATION
115
FOSTEC
117
GROUND
118
HANKUK FIBER
119
HUMEDIA
121 MICROWAVE TECHNOLOGIES GROUP
123
MOORI TECHNOLOGIES
125
OTS
126
QNION
128
RFHIC CORPORATION
129
SANJU OPTICAL
130
SENSORWAY
132
U2SR
133
U-TEL
135
WAVE ELECTRONICS
136
WAVICE
137
WAVEPIA

52
HANWHA SYSTEMS
56
INSOPACK
59
HUNEED TECHNOLOGIES
62
HYUNDAI J COMM
64
I3SYSTEM
66
INTELLIAN TECHNOLOGIES
69
GREEN OPTICS
72
KOREA ELECTRO OPTICS
75 SAMSUNG S-1 CORPORATION
76 KUKDONG TELECOMMUNICATIONS
79
VICTEK
82
FINISHED SOLUTION
84
YEONHAB PRECISION
86
TBT SYSTEM
88
GITSN
90
BA SOLUTIONS
92
DUTA TECHNOLOGY
94
DYMSTEC
96
ASIA PACIFIC SATELLITE INC.
99
WOORIBYUL
102
CONET SYS
104
DUKSAN NAVCOURS

C4ISR

Hanwha Systems

http://www.hanwhasystems.com
Tel: +82-2-729-3056
Fax: +82-2-729-3055
E-mail: ygyg.jang@Hanwha.com

 Hanwha Systemsهي الشركة الممثلة لجمهورية كوريا الجنوبية
على مستوى الشركات العالمية في عدة مجاالت من األعمال واألنشطة التي
تعتمد على إلكترونيات الطيران والفضاء واألمن والسالمة وخدمات أنظمة المعلومات .عالوة على ذلك ،فإن هذه الشركة أحد
صروح إلكترونيات الطيران والدفاع وتقنية االتصاالت والمعلومات ( )ICTفي الدولة بوصفها شركة عضوًا في مجموعة هانوا
ً
مركزا وقاعدة على مستوى العالم .وتمتاز  Hanwha Systemsبموثوقية عالية
( )Hanwhaالتي لها ما يزيد على 320
ً
ً
وشراكات مع عدد كبير من العمالء في شتى أنحاء العالم ،ويُنظر إليها بوصفها شريكا عالميًا موثوقا .كذلك توفر Hanwha
ً Systems
حلول متنوعة اعتما ًدا على تقنية االتصاالت والمعلومات ( )ICTمثل المستشعرات والشبكات المتقدمة.

نظم تبادل المعلومات التكتيكية ()TICN
الخصائص واإلمكانيات
توفر نظم تبادل المعلومات التكتيكية ( )TICNقدرات حركية وقدرات وسائط متعددة متقدمة لضمان القيادة والسيطرة المتكاملة
في البيئة المركزية بالشبكة.

راديو سبايدرنت ()Spidernet Radio
الخصائص واإلمكانيات
 نظام ربط راديو رئيسي متعدد القنوات -محطة اتصاالت طرفية ذكية تكتيكية متحركة
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رادار تعقب
الخصائص واإلمكانيات

C4ISR

 رادار تعقب إلدارة نيران المدافع البحرية العاملة بالخدمة بدءًا من الزوارق الساحلية المخصصة للدوريات حتى الفرقاطات. نظام سريع لرصد وتتبع األهداف التي يحددها نظام إدارة النيران ()FCS -أوضاع تشغيل متنوعة ( ،)FAومؤشر أهداف متحركة ( ،)MTIو ،PDو ،Auto Rainو.Auto Fair

المواصفات الفنية
المواصفات

المواصفات الفنية

التردد

Ku

مدى الشوط
مدى التعقب

زاوية السمت ()AZ

 360درجة

االرتفاع ()EL

 XX~XX-درجة

 T/Gجو

 XXكم

 T/Gسطح

 XXكم

أقصى سرعة تعقب
الدقة

 XXXXم /ثانية
زاوية السمت ( & )AZاالرتفاع ( X.X )ELميلي راديان
المدى

التدابير المناوئة
للتدابير اإللكترونية
المضادة ()ECCM

 Xمتر
تعقب جهاز التشويش
اإللكتروني
مقلقل وضع FA

PANOP-NE
الخصائص واإلمكانيات
	نظام استهداف كهروضوئي ( )EOTSبحري عالي األداء للتعقب الدقيق لألهداف الجوية والسطحية	متكامل كليًا مع نظام إدارة القتال ( )CMSأو نظام إدارة النيران ( )FCSدون الحاجة لمنصة ،ويؤدي مهام المستشعرالرئيسي أو الثانوي في إدارة نيران المدافع البحرية

المواصفات الفنية
مهايئة المستشعر

مستشعر التصوير الحراري
كاميرا نهارية ومقدر مسافات ليزري ()LRF

متعدد األهداف

هدفان بحد أقصى في الوقت نفسه

طريقة التعقب

مركز متوسط /مترابط

مدى التعقب

≥*Xمالحظة -1كم (شروط الضغط الجوي والهدف أدناه)

شروط الضغط الجوي

≥10كم (الرؤية)

شروط الهدف

 0.7متر  0.7 xمتر حجم والمبرت ()Lambertian
 10%انعكاس

دقة التتبع

< 0.7ميلي راديان (هدف متحرك)

وقت االكتشاف
دقة االستقرار

ثوان في حالة االكتشاف التلقائي
<ٍ 3
≤ 15ميكرو راديان ()urad

مجال الرؤية التأثيري

زاوية السمت nx360˚ :درجة االرتفاع80˚+~15˚- :

أقصى سرعة زاوية

≥˚/100ثانية

مخرج الفيديو

RS-170/NTSC

االتصاالت

RS-422
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)L( PANOP-NE
الخصائص واإلمكانيات
 الجيل التالي من نظام االستهداف الكهروضوئي ( )EOTSالقادر على تتبع عدة أهداف وتعقبها -مسح بانورامي عالي السرعة ،ووضع رؤية في جميع االتجاهات األفقية

المواصفات الفنية
المواصفات
مجال الرؤية التأثيري
دقة االستقرار
دقة التتبع
درجة حرارة التشغيل
مجال الرؤية ()FOV
الدقة
كاميرا تصوير
حراري
شريط طيفي
كاميرا نهارية

مقدر مسافات
ليزري ()LRF

مجال الرؤية ()FOV
الدقة
شريط طيفي
المدى
تكرار النبض
الدقة
طول الموجة

المواصفات الفنية
˚Nx360˚-10˚~75
1.5ميلي راديان ( )mradبحساب جذر متوسط المربع ()RMS
1ميلي راديان ( )mradبحساب جذر متوسط المربع ()RMS
التشغيل 32- :سلزيوس ~  43+سلزيوس
˚ 4( 7.5˚x10.0مرات ) ˚ 20 ( 1.5˚x2.0مرة)
480×640
 5~3ميكرومتر ( ،)㎛األشعة تحت الحمراء متوسطة
الطول الموجي ()MWIR
˚ 4( 7.5˚x10.0مرات ) ˚ 20 ( 1.5˚x2.0مرة)
1024x768
 0.7~0.4ميكرومتر ()㎛
 20كم
 15هرتز
 5±متر
 1535نانومتر ()㎚

نظام إدارة قتال ()NAVAL SHIELD ICMS
أوجه االستخدام
زوارق دورية الموانئ

الخصائص واإلمكانيات
 نظام إدارة قتال عالمي ( )CMSأثبت فاعليته ونجاحه في المعارك ،ويتمتع بخبرات طويلة متراكمة يقدم ًحل مثاليًا لمختلف أنواع المهام والسفن
 متوافق مع جميع المعايير العسكرية والظروف البيئية -متوافق مع المعايير الدولية الشائعة ،ويمتاز بتقنيات اتصاالت ومعلومات ( )ICTوالبرمجيات التجارية الجاهزة ()COTS
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نظام مراقبة فائق المدى كوانتم أي
()Quantum Eye Ultra-Long Range Surveillance System

المواصفات الفنية
الدقة

640x480

مجال الرؤية

 ˚9.1~˚0.4أو  ˚15.2~˚0.64أو ˚29.8~˚1.28
˚26.66~˚0.86

تقريب مستمر

 22.8مرة

تقريب إلكتروني

 4مرات

وزن

 73كيلوجرامًا

ميدان التدريب طويل المدى
()LTF

آمن على العين
أقصى مدى  20كم

معلم ليزري

أقصى مدى  20كم
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الخصائص واإلمكانيات
كاميرا نهارية وليلية عالية الدقة فائقة المدى عدسة تقريب بصري مستمر تحكم عن بعد واجهة قياسية عالمية متنوعة مقدر مسافات ليزري آمن على العين ،ونظام تحديد المواقع عالميًا،بوصلة مغناطيسية رقمية (( )DMCاختيارية)
 مُعلم ليزري (اختياري) حركة رأسية وأفقية باستقرار جيروسكوبي -تتبع واكتشاف تلقائي (اختياري)

C4ISR

INSOPACK

http://www.insopack.co.kr
Tel: +82-31-695-8405 / Fax: +82-31-695-8406
E-mail: jhkim@insopack.co.kr / Add: 302 MHK B/D 5 Indong 20-gil, Gumi-si,
Gyeongsangbuck-do, 39408, Rep. Korea
 Insopack Coشركة متخصصة في مجال الدفاع ،تأسست عام  2000لتكون معه ًدا لبحوث
تطور وتنتج معدات اتصاالت
اإللكترونيات واالتصاالت ،وهي شركة اتصاالت السلكية متطورة
ُ
للصناعات العسكرية والمدنية .ولقد حصلنا على العديد من براءات االختراعات ،ولدينا الكثير من التقنيات ،ووفرنا أجهزة راديو
خاصة للقوات العاملة ( )O Corpsومراكز التشغيل واإلحالة ( ،)OO Commandsبما في ذلك أجهزة الراديو عالية
السرعة للدبابات  ،K2وأجهزة الراديو للمقاتلين على مستوى راديو الفصيلة .ويضم قسم الصناعات المدنية أجهزة راديو لمكافحة
الحريق ،وأجهزة راديو للعمل بشكل مستمر دون انقطاع للعمل في األنفاق ،وأجهزة راديو مزودة بسماعات إللغاء الضوضاء
للطائرات المروحية ،وأجهزة راديو لحكام كرة القدم ،وأجهزة راديو ثنائية االتجاه  -إرسال واستقبال  -لمكافحة اآلفات.

أجهزة راديو رقمية تامة االزدواج ()ACRO-S2
أوجه االستخدام
 الحرس األمني عمليات مكافحة اإلرهاب -العمليات الخاصة

الخصائص واإلمكانيات
 راديو رقمي ثنائي االتجاه مزود بهوائي متوافق مع سماعات األذن العاملة بالبلوتوث خاصية إلغاء الضوضاء المحيطة -تنبيه باالهتزاز

المواصفات الفنية
األبعاد

 90 x 18 x 53مم

وضع االتصال المباشر ()Ad Hoc

قفزتان

وزن

 90جم

اتصال 1:1
المسافة

 800 ~ 500م
(( @LOSخط البصر))

التردد

 9XXميجاهرتز

مُرحل

 2.4~1.5كم
(( @LOSخط البصر مزود بمرحل))

البيانات

صوتية

األمان

AES-256
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راديو ساحة المعركة التكتيكي الذكي ()ACRO-V
أوجه االستخدام
يُوصى باستخدامه لقيادة الوحدات الصغيرة

الخصائص واإلمكانيات

C4ISR

 شاشة  5بوصات تعمل باللمس	التشارك الفوري لمعلومات نظام تحديد المواقع عالميًا بين أفراد الفريق(نظام رادار)
 خاصية نقل الصور خاصية نقل النصوص المثبتة ًسلفا والنصوص المكتوبة
 تنبيه باالهتزاز -شبكة خارجية :بلوتوث ،واي فاي

المواصفات الفنية
األبعاد

 167x24x91مم (دون حساب الهوائي)

الوزن

 450جم

1 :1
مسافة اتصال

 3~2كم (( @LOSخط البصر))

التردد

 4XXميجا هرتز
صوتية ،وصور ثابتة ،ونصوص
(مثبتة ً
سلفا أو مكتوبة) ،ونظام تحديد المواقع عالميًا

مُرحل

 9~6كم (( @LOSخط البصر مع مرحل))

تصنيف IP

IP67

األمان

AES-256

البيانات
وضع االتصال المباشر
()Ad Hoc

 3قفزات

سماعات رأس راديو ال سلكية ثنائية االتجاه  -إرسال واستقبال ()ACRO-ANC2
أوجه االستخدام
تدريب رحالت القوات الجوية ،والوحدات الميكانيكية ،ووحدات المدفعية ،وما إلى ذلك ألغراض العمليات والتدريب في البيئات
التي تكثر بها الضوضاء ومراكز الصيانة ،ومواقع اإلنشاءات ،إلخ.

الخصائص واإلمكانيات
 خاصية االتصال ثنائي االتجاه  -إرسال واستقبال  -بين مستخدمي سماعات الرأس خاصية التوجيه بالصوت إمكانية وجود شبكة مزدوجة مع اتصال راديوي خارجي خاصية إلغاء الضوضاء حول نقطة تدفق صوت الميكروفون خاصية االستماع لألصوات المحيطة ،وخاصية إزالة األصوات المحيطة يُمكن كذلك استخدامها عند ارتداء خوذة -شبكة خارجية :بلوتوث ،واي فاي

المواصفات الفنية
أقل من  500جم

مسافة اتصال 1:1

 200~150م ((@LOSخط البصر))

التردد

 9XXميجاهرتز

مُرحل

 600~450م (( @LOSخط البصر مع مرحل))

الوزن
البيانات

صوتية

تصنيف IP

IP67

وضع االتصال المباشر
()Ad Hoc

 3قفزات

األمان

AES-256
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نظام راديو عالي السرعة ()HRS
أوجه االستخدام
االتصاالت بين الدبابات والمركبات المدرعة

الخصائص واإلمكانيات
 خاصية االتصال بين الدبابات خاصية االتصال بين أفراد األطقم داخل المركبة وخارجها	الملحقات :جهاز اتصال بالمركبة ،وجهاز اتصال محمول ،وشاحن ،وهوائي-جميع المركبات في الشبكة تتشارك معلومات الموقع ومعلومات التهديدات في
غضون ثانية واحدة.

المواصفات الفنية
الوزن

< 11.5كجم

التردد

 4XXميجاهرتز

البيانات

صوتية ،بيانات

مسافة اتصال 1:1

 1.5~0.5كم (@( LOSخط البصر))

راديو تكتيكي رقمي ()ACRO-WING
أوجه االستخدام
القوات الخاصة ،على مستوى اتصاالت الفصيلة /الجماعة ،وقوات الشرطة ،ومكافحة الحرائق ،وحراس األمن ،إلخ.

الخصائص واإلمكانيات
 التشارك الفوري لمعلومات نظام تحديد المواقع عالميًا بين أفراد الفريق (نظام رادار) خاصية نقل الصور خاصية نقل النصوص المثبتة ًسلفا والنصوص المكتوبة
 -تنبيه باالهتزاز

المواصفات الفنية
األبعاد

 163х30х68مم (دون حساب الهوائي)

الوزن

 300جم

التردد

مستوى  4XXميجاهرتز

البيانات

صوتية ،ونصوص مثبتة ً
سلفا ،ونظام تحديد المواقع عالميًا

وضع االتصال المباشر
()Ad Hoc

 3قفزات

مسافة اتصال 1:1

 4~3كم (@( LOSخط البصر))

مُرحل

 12~9كم (@( LOSخط البصر مع مرحل))

تصنيف IP

IP54

األمان

AES-256
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Huneed Technologies

http://www.huneed.com

Huneed Technologiesمطور ومُصنع كوري عريق لمعدات أنظمة االتصاالت
التكتيكية وأنظمة الدعم بخبرة مديدة تبلغ  52عامًا .وتوفر  Huneedخدمات شاملة
متكاملة تغطي دورة حياة منتجاتها كاملة وجميع مراحل خدماتها ،وهي بذلك إحدى الركائز الرئيسية في صناعة الطيران والدفاع
الكورية ،وفي خالل عقد واحد تحقق لهانويد تحقيق قفزة كبرى ونجاح مميز لتتحول إلى أحد الموردين الرئيسيين في مجال
الطيران إذ تحولت من إحدى الشركات التي تستثمر فيها بوينج ( 12%في عام )2019؛ حيث كانت مصدر تصنيع بديل لتصبح
أحد أقطاب التصنيع العالمية لمصنعي المعدات األصليين ( )OEMsمثل إيرباص ( ،)Airbusوديهل ( ،)Diehlوهينزولدت
ومؤخرا
( ،)Hensoldtوليناردو ( ،)Leonardoولوكهيد ( ،)Lockheedونورثروب ( ،)Northropوسافران ()Safran
ً
 .MBDAإن الشراكات طويلة األجل والنمو الكبير الواضح في سوق الطيران كلها عوامل جعلت من هانويد الشريك المفضل
للعديد من شركات الطيران العالمية ،وبخاصة بوينج وإيرباص وسافران .عالوة على ذلك ،فإن هانويد مزود عالمي معتمد لدى
كل من ديهل ( ،)Diehlوهينزولدت ( ،)Hensoldtوليناردو ( ،)Leonardoولوكهيد ( ،)Lockheedونورثروب جرومّان
( )Northrop Grummanلخدمات التصنيع حسب المواصفات ( )BTSوالتصنيع حسب النماذج (.)BTP

مجمعات بطاقة الدائرة
الخصائص واإلمكانيات

تمتاز  Huneedبخبرة بلغت  47عامًا من المعرفة
الفنية بمجال مجموعات بطاقات الدوائر (خدمة التصنيع
اإللكتروني) من برامجنا لتصنيع أجهزة الراديو التكتيكية
العسكرية لعمالئنا في قطاع الطيران.
وفي سبتمبر  ،2017حاز مركز تصنيع إلكترونيات
الطيران األحدث لدى  Huneedعلى شهادات اعتماد
العمليات الخاصة من سافران ،وهو المركز األول والوحيد
من نوعه في كوريا .ولقد حازت هانويد في المجمل على ما يلي من ست شهادات اعتماد خاص من سافران .ويمكن الوقوف
على بيان ذلك بالتفصيل في الملحق.
 اعتماد الطالء (عملية سافران )N° 7.6.1 اعتماد اللحام بالسيولة (عملية سافران )N° 7.1.3 اعتماد اللحام القوسي التقليدي واالنتقائي (عملية سافران )N° 7.1.2 اعتماد اللحام اليدوي بالطرف الحديد (عملية سافران )N° 7.1.1 اعتماد لصق المكونات اإللكترونية (عملية سافران )N° 7.1.4 -اعتماد اللحام  /فك اللحام الموضعي (عملية سافران )N° 7.3.1

المواصفات الفنية
 قدرات التصنيع حسب النموذج والتصنيع حسب المواصفات:* تقنية التركيب السطحي ()SMTمجموعة اللوحات المطبوعة ( * )PBAالتجميع النهائي * اختبار العناصر المادية النهائي
* تحميل البرنامج * اختبار البرمجيات النهائي
 تصنيع مستشعرات مستقبل التحذير من الصواريخ في نظام التحكم بطيران المروحيات لصالح هيندزولت إيرباص ()Hendsolt Airbus -تصنيع الحواسيب لصالح إلكترونيات ومعدات سافران الدفاعية
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Tel: +82-32-457-6000
Fax: +82-32-457-6072
E-mail: danielwarren@huneed.com

خدمات تصنيع المضافات المعدنية
الخصائص واإلمكانيات

ُ
الشريك المثالي لتشكيل المعادن لألسباب التالية.
Huneed Technologies
إن هانويد حاليًا الشريك الصناعي الكوري ( )KIPالوحيد المعتمد من قبل مجمع صناعات الطيران الكوري ( )KAIوحكومة
جمهورية كوريا في مجال تشكيل المعادن Huneed .حاليًا الشريك الصناعي الكوري األول الذي عمل في برنامج تشكيل المعادن
الذي قيمته  DTaQولقد حققنا ً
معدل قياسيًا بلغ  3أشهر للمدة المطلوبة منذ بدء  DAPAحتى توقيع مذكرة التفاهم .وأبرمت
هانويد شراكة مع إي أو أس ( )EOSعبر اتفاقية تعاون ،الشركة رائدة عالميًا في تقنية تصنيع تشكيل المعادن بما يشمل منهجية
تلبيد الليزر المباشر ( .)DLSويُذكر هنا أن قاعدة  EOSالمخصصة لتركيب المعدات هي األكبر في قطاع إلكترونيات الطيران
والدفاع .كذلك تمتاز هانويد بإمكانية الوصول إلى المعرفة الفنية لشركة ( EOSويشمل ذلك التصميم والتصنيع وعملية التنفيذ).

المواصفات الفنية
تطوير وتصنيع داخلي (في المؤسسة):
 تطوير تشكيل المعادن	تصنيع تشكيل المعادنمنفذ هواء ،مانع تسرب هواء المدافع لمشروع KFX
مع مشروع تطوير تقنية تشكيل المعادن لصناعات الطيران
الكورية مع MBDA

تقنية اتصاالت البيانات الالسلكية خالل الطيران
أوجه االستخدام
تقنية اتصاالت البيانات الالسلكية خالل الطيران

الخصائص واإلمكانيات

يستخدم الي-فاي ً
نقل ثنائي االتجاه للضوء باستخدام  LEDمقارنة بالتردد الراديوي ( )RFفي الواي-فاي.
ً
ً
مصنوعا من الالي-فاي والمحوالت والمقسمات واأللياف الضوئية والمراحل
تُجهز هانويد والتيكوير هيكل
األخيرة من تراسل البيانات في المقصورات.
التناسب والتكيف مع جميع منصات الطائرات التجارية والدفاعية.

المواصفات الفنية
قدرات بحوث وتطوير وإنتاج
)DAL-D( D
 مستوى مدير التصميم  تصميم المكونات المادية  +بطاقة الدائرة اختبار اإلنتاج اإلنتاج التجاري الصيانة واإلصالح والعمليات ()MRO*التطوير المشترك بين هانويد والتيكوير (( )Latecoereفرنسا) وسيجنيفي (هولندا ،التي كانت تُعرف ً
سابقا
باسم فيليبس اليتنينجس ())Phillips Lightings
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األنظمة الكهربائية المحمولة جوًا
أوجه االستخدام

األنظمة الكهربائية المحمولة جوًا

المواصفات الفنية
 قدرات تصنيع داخلي (في المؤسسة) لضفائر األسالك واأللواح الكهربائية* هياكل :أعمال األلواح المعدنية ،التصنيع باستخدام الحاسب اآللي خماسي المحور ،تأمين مد األسالك
* مد األسالك والتوصيالت :التعليم والتحديد بالليزر ،وضفر المعدن بالمواد ،والتجعيد باألدوات هوائية القدرة ،والربط الكهربي
* المعالجة الكيميائية :طالء التهذيب ،ومنع التسرب ،والحفظ في أوعية ،والتصليب
*االختبار :االستمرارية ،والمقاومية ،وفرق الجهد العالي ،واالهتزاز ،والتسرب ،ودرجة الحرارة في حالة تخزين الطاقة
حراريًا في األحواض المائية ( )ATEsوالغرف الخاصة
 -األلواح الكهربائية وضفائر األسالك لكل من  F-15و F/A-18و H-47و V-22و C-17وA-10
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الخصائص واإلمكانيات
هانويد كأكبر مصنعي ضفائر األسالك وتجميعات الكابالت في كوريا وأكثرها تقدمًا ،فإنها تنتج ضفائر أسالك ومجموعات ألواح
ً
وصول حتى شديدة التعقيد والتركيب.
كهربائية لمصنعي المعدات األصليين ( )OEMsتتراوح من المنتجات البسيطة
ً
وتتخصص هانويد في المنتجات عالية التخصص والتنوع ،بأحجام من المنخفضة إلى العالية ،بما يوفر حلول اقتصادية التكاليف
الحتياجات النظام الكهربائي.
وتسعيرا تنافسيًا للتحكم
وباستخدام أحدث األدوات المتوفرة بما يشمل تحديد وتعليم األسالك بالليزر ،تضمن معداتنا جودة عالية
ً
باألنظمة ،والتوصيل الكهربي ،واالختبار والدعم لعدد هائل من منصات الطائرات والمعدات.

C4ISR

Hyundai J Comm

http://www.jcomm.co.kr

Tel: +82-31-639-2676 / Fax: +82-31-720-5541
E-mail: jhkim@jcomm.co.kr / Add: 5F Jungang Induspia 3, 27, Sagimakgol-ro 105
beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13201, Rep. Korea

 Hyundai J.Commأول شركة دخلت في مجال أجهزة تعقب القوات الصديقة في
كوريا منذ عام  .2007وهي بذلك توفر إحاطة موثوقة بالموقف عبر تراسل البيانات
في شبكة أجهزة الراديو باإلبالغ عن المواضع ورسائل القيادة والسيطرة ( .)C2وها هي الشركة اآلن تطرح جهاز تعقب
القوات الصديقة إيريديوم بالقمر الصناعي تحت اسم  .mBFT17واعتما ًدا على تغطية شبكة إيريديوم من نقطة إلى نقطة،
فإنه يُساعد القوات على البقاء متصلة ،وتشارك اإلحاطة بالموقف والوعي به عبر اتصاالت سريعة موثوقة متعددة المسارات
(الجيل الثالث /الجيل الرابع ،وسيط تناظري)

متعقب القوات متعدد المسارات
أوجه االستخدام
محطة التحكم بنظام إدارة معارك ( )BMSمحمولة باليد (متعقب القوات الصديقة) للوحدات قيد الحركة

الخصائص واإلمكانيات
	محطة التحكم بنظام إدارة معارك ( )BMSمحمولة باليد (متعقب القوات الصديقة) للوحدات قيد الحركة	تحديد دقيق للمواقع (خريطة إلكترونية متجهية ،شبكة المسح /وحدة تحديد المواقع عالميًا مُثبتة ًسلفا وهوائي)
	اإلبالغ السريع والموثوق عن المواقع (تلقائي /يدوي) & تبادل الرسائل	اإلتاحة عالميًا عبر شبكة قمر صناعي إيريديوم سهلة االستخدام	-إحاطة مبسطة وميسرة بالموقع عبر رسائل القيادة والسيطرة ()C2 Messages

المواصفات الفنية
 عدة مدخالت /مخرجات (اختيارية)* راديو تكتيكي (وسيط تناظري)
* شبكة اتصاالت متنقلة (نفاذ متعدد إلى النطاق الواسع بتقسيم شفري ( ،)WCDMAوحدة )LTE
*مُقدر مسافات /كاشف  /CBRحاسب (نظام ويندوز  7أو أعلى)
 تواصل بالصوت (االتصال الهاتفي إيريديوم /إيريديوم mBFT17V - )PTTفقط* شاشة متعددة اللمس أموليد قياس  5بوصة
* مساحة الخدمة :عالميًا (يشمل ذلك المنطقة القطبية)
* الحجم (مم)( 33.5×191×88 :باستثناء النتوءات)
* الوزن :أقل من  680جم
* وحدة المعالجة المركزية /التخزين 1.5 :جيجاهرتز ثماني النواة 128 /جيجابايت
* البطارية :ليثيوم أيون بوليمر ( 3.7فولت 5800 /ملي أمبير)
* شهادة MIL-STD-810G/MIL-STD-461F/FCC :
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نظام االتصال الداخلي الالسلكي المتعدد
أوجه االستخدام
نظام االتصال الداخلي الالسلكي المتعدد

المواصفات الفنية
نوع التردد

 2,402ميجاهرتز ~  2,480ميجاهرتز؛ النطاق الصناعي والعلمي والطبي

الحساسية لخرج لطاقة

100ملي واط  95-ديسيبل ملي واط

خط البصر ()LOS

＜  @Class 1م 200

تأخر الصوت

＜  100ملي ثانية

الطاقة
األبعاد الوزن

الوحدة الرئيسية
الوحدة التابعة

بطارية بوليمر-ليثيوم داخلية @ 3.7فولت2,200 /ملي أمبير
(عرضا)× 120مم ً
ً
ً
(عمقا) ＜  1060جم
(ارتفاعا)× 200مم
 85.5مم

(عرضا)× 30مم ً
ً
ً
(عمقا) ＜  220جم
(ارتفاعا)× 69مم
 111.5مم

محاكي قاذف صاروخ مضاد للدبابات متوسط المدى
أوجه االستخدام
صاروخ مضاد للدبابات

الخصائص واإلمكانيات
يجري تطوير نوعين من المحاكيات .يمكن للمتدرب التدرب على قاذف شكلي صوري أو بقاذفه الخاص .وبفضل المحاكاة
ً
االفتراضية ثالثية األبعاد الممتازة ،يمكن للمدفعي التدرب ريثما يُقاتل ويستهدف ً
متحركا ،وخصائص ومالمح
هدفا واقعيًا
بيئية واقعية.
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الخصائص واإلمكانيات
 جهاز اتصال متعدد المستخدمين تام االزدواج (بحد أقصى  9مستخدمين) إلغاء الضوضاء النشط وميكرفون عنق	تحكم راديوي قوي (بحد أقصى  4أجهزة راديو فيما يخص المركبات /جهاز راديو واحد محمول) -اتصال مؤمن  2.4جيجاهرتز (تقفيز ترددي)

C4ISR

i3system

http://www.i3system.com
Tel: +82-70-4944-7734 / Fax: +82-42-863-3555
E-mail: marketing@i3system.com
Add: 69, Techno 5-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Rep. Korea

 i3systemالمقاول الوحيد في كوريا الجنوبية في مجال األشعة تحت الحمراء /األجهزة
الحرارية منذ إنشائها عام  ،1998وقد أُدرجت في  KOSDAQفي  .2015ومنذ عام ،2010
توفر  i3systemكاشفات األشعة تحت الحمراء للحكومة لالستخدامات العسكرية ،وهو األمر
الذي كان يستلزم الحصول على ترخيص  E/Lوكان استيراد تلك المعدات من الدول األخرى باهظ التكلفة فيما مضى .وال
تقتصر إسهامات  i3systemعلى مجال الدفاع الوطني فحسب؛ بل إنها توفر كذلك كاشفات عالية الجودة بدءًا من األشعة
تحت الحمراء قصيرة المدى ( )SWIRحتى األشعة تحت الحمراء طويلة المدى ( )LWIRوألشعة السينية لكل الدول كذلك.
كما هو دائمًا ،فإن  i3systemتواصل البحوث والتطوير لإلبقاء على موضعها ومكانتها في صدارة تقنية األشعة تحت الحمراء.

كاشف أشعة تحت حمراء ( )IRمُبرد ()256x320 / 512x640
أوجه االستخدام
 أجهزة المراقبة الحرارية جهاز التصويب الرئيسي للمدفعي في الدبابات والمركبات المدرعة -جهاز مراقبة نهارية وليلية

الخصائص واإلمكانيات
 قدرات تشغيلية عالية دقة عالية -حساسية عالية (تشوش منخفض في إعادة اإلرسال والعرض ،تيار داكن منخفض)

المواصفات الفنية
صيغة المصفوفة والمسافة الفاصلة بين البيكسالت

15( 512x640ميكرومتر) 30( 256x320ميكرومتر)

المواد

إنديوم األنتيمونيد ()InSb

طول الموجة

( 5~3أشعة تحت الحمراء متوسطة الطول)

فرق درجة الحرارة المكافئ للتشتت ()NETD

أقل من  0.02°سلزيوس

قابلية التشغيل

ما يزيد على ( 99.5%وباألصل )99.9%

وضع إعادة اإلرسال والعرض

الدمج في أثناء العرض ( ،)IWRأو الدمج ثم العرض ()ITR

وقت التبريد

في غضون  6دقائق (مبرد ستيرلينج  0.5واط)

المعيار

MIL-STD-810
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كاشف أشعة تحت حمراء غير مُبرد
أوجه االستخدام

 نظام التصوير الحراري نظام عسكري لألشعة تحت الحمراء -نظام المراقبة

C4ISR

الخصائص واإلمكانيات

 تقنية TECLESS قدرات ضبط النوافذ حسب تعريف المستخدم قلب الصورة /إمكانية االنعكاس -مصفوفة مسطحة بؤرية موثوقة صغيرة خفيفة الوزن ذات طاقة دخل منخفضة

المواصفات الفنية
نوع الكاشف

ميكروبولوميتر (غير مُبرد)

صيغة المصفوفة والمسافة الفاصلة بين
البيكسالت

 12( 768x1024ميكرومتر) 12( 480x640 ،ميكرومتر 17 ،ميكروميتر),
 12( 384ميكرومتر 17 ،ميكرومتر)

حساسية حرارية (فرق درجة الحرارة
المكافئ للتشتت) ()NETD

< 50mK @F/1, 300K

قابلية التشغيل

ما يزيد على 99%

معدل اإلطارات

بحد أقصى  60هرتز عند بقناتبن ،وبحد أقصى  30هرتز بقناة واحدة

مخرج الفيديو

قناة واحدة أو قناتان (قابل لالختيار)

درجة حرارة التشغيل

 40°-سلزيوس ~  65°سلزيوس

كاميرا األشعة تحت الحمراء المحمولة
أوجه االستخدام
 المراقبة منع الجريمة التشخيص الطبي -القياسات دون تالمس

الخصائص واإلمكانيات
 صغر الحجم وقابلية الحمل دقة عالية لوحة األلوان (خريطة ألوان من  12لو ًنا) -عرض الصورة بالجزء المرئي ( ،50:50مزدوج ،تراكب ،عائم)

المواصفات الفنية
نوع الكاشف

درجة حرارة مجال المشهد  °10-سلزيوس ~  150°سلزيوس

ميكروبولوميتر (غير مُبرد)

صيغة المصفوفة والمسافة الفاصلة بين البيكسالت  ،480x640و 17( 288x384ميكرومتر)
حساسية حرارية (فرق درجة الحرارة
المكافئ للتشتت) ()NETD

<50mK @F/1, 300K

معدل اإلطارات

 9هرتز ،أو  30هرتز
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درجة حرارة التشغيل

 10°سلزيوس ~  50°سلزيوس

استهالك الطاقة

<  500ملي واط

الواجهة

ميكرو يو إس بي ،أو يو إس بي-سي

C4ISR

Intellian Technologies
http://www.intelliantech.com

Tel: +82-31-379-1000 / Fax: +82-31-377-6185
E-mail: changmin.lee@intelliantech.com / Add: 18-7, Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 17709, Rep. Korea

صرح متخصص في تطوير أحدث تقنيات الهوائيات ومنتجات الترددات الراديوي ( )RFذات الصلة،
كما ترد وتُوظف في العديد من تطبيقات أجهزة االتصال الالسلكي مثل االتصاالت الالسلكية في مجال
الدفاع ،وأنظمة اتصاالت األقمار الصناعية مثل أجهزة االتصال الالسلكية المستخدمة في مجاالت الدفاع ،وأنظمة االتصاالت
عبر األقمار الصناعية ،وشبكات االتصال المتنقلة ،وأنظمة الرادارات ،والهوائيات المخصصة للطائرات بدون طيار (،)UAV
ونظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ( )GNSSوالواي-فاي ( )Wi-Fiو ،ETCSوإنترنت األشياء ( ،)IOTو ITSو
 V2Xوما يتصل بذلك من أنظمة.

الهوائيات العسكريةLP100 :

مواصفات التردد الراديوي ( - )RFالنطاق Ku
تردد TX

الخصائص واإلمكانيات
 هوائي استحواذ تلقائي  1متر	استحواذ تلقائي ،وتتبع ثنائي المحور على ركيزة ذات محرك النشر والتشغيل السريعان تشغيل آمن ضد االختراق مع تحديد يدوي لإلشارة	عاكس مثالي لكل من النطاقين  KuوKa هيكل خفيف الوزن متين	تحكم عن بعد عبر واجهة مستخدم ذكية معتمدة على الويب حزمة يمكن للشخص حملها ،ويمكن فحصها على متنالطائرات
 طاقة دخل مزدوجة؛ إما تيار متردد (،)ACأو تيار مستمر ()DC

المواصفات الفنية
الحجم والوزن
ُقطر العاكس

 13.75جيجاهرتز ~ 14.5جيجاهرتز

تردد RX

 10.95جيجاهرتز~ 12.75جيجاهرتز

نسبة الموجة الدائمة للجهد ()VSWR

1.5:1

خيارات كتلة تحويل رفع اإلشارات ()BUC

8W/16W EXT

كتلة تحويل خفض اإلشارة منخفضة
التشتيت ()LNB

Intellian Global PLL LNB

االستقطاب

خطي

المواصفات البيئية
درجة الحرارة

(عند التشغيل)  20-سلزيوس~  60+سلزيوس
(عند التخزين)  40-سلزيوس ~  70+سلزيوس

حمولة الرياح

14م /ثانية (في حالة التشغيل)
17.8م /ثانية (للبقاء قائمًا)

االهتزاز
(نقل الشحنة)

MIL-STD-810G 514.6C

الصدمات

MIL-STD-810G 516.6

الرطوبة

MIL-STD-810G 507.5

مقاومة المياه
التداخل الكهرومغناطيسي
( /)EMIالتوافق
الكهرومغناطيسي
()EMC

IP65
KN301489-1

مواصفات التحكم
زاوية السمت

 100°±على محرك

 105سم

زاوية االرتفاع

 90°~ 5°على محرك

الوزن

 47.8كجم
(الهوائي فقط)

دقة اإلشارة

≤  0.2°بحساب جذر متوسط المربع ()RMS

عدد الحزم

حزمتان

طاقة دخل

 26~90فولت تيار متناوب عند  64~47هرتز
أو  24فولت تيار مستمر
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قمر صناعي بحري ()v100NX
	نطاقان مزدوجان  Ku-Kaجاهزانإن  v100NXهوائي قابل للتحويل ما بين النطاق  Kuإلى  Kaله
عاكس دقيق التردد وقبة رادار لكل من نطاقي القمر الصناعي ،بما
يضمن أفضل أداء في كل نطاق.
	مكونات قياسية موحدة قابلة للتبديل على مدى سلسلة NXمكونات قابلة للتبديل تستخدم في نطاق  ،NXمثل مكابح المواتير الديناميكية ذات أجهزة تشفير مدمجة ،ووحدة التحكم الرئيسية،
ومجموعة االنحراف .وتشارك الوحدات المشتركة على مستوى سلسلة هوائي  Intellian’s NXيُقلل عدد قطع الغيار.
	إمكانية التتبع بالنسبة للمدار الثابت بالنسبة لألرض ( ،)GEOوالمدار األرضي المتوسط ( ،)MEOوالمدار األرضي المنخفض ()LEOُ
الجيل التالي المناسب لالحتياجات المستقبلية ،إذ أنه مُصمم وفق أعلى مستويات أداء تعقب األقمار الصناعية
 v100NXهو
ً
دقة .ولوغاريتمات التعقب خاصتنا مثبتة الفاعلية والنجاح ال ينتهي عملها على المدار الثابت بالنسبة لألرض ( ،)GEOوإنما
كذلك كوكبات المدار األرضي المتوسط ( )MEOوالمدار األرضي المنخفض (.)LEO
	كابل محوري فرديواحدة موثوق يمكن كابل محوري إن  v100NXيجمع بين كابالت  RFوكابالت الطاقة في كابل محوري واحد .ويحمل
الكابل الواحد البيانات  Txو Rxوطاقة تيار مستمر وبيانات إشارات اإلحالة فيما بين الهوائي والمحطة تحت السطح (.)BDT

المواصفات الفنية
الوحدة أعلى السطح
ارتفاع قبة الرادار
ُقطر قبة الرادار
ُقطر العاكس

وحدة التحكم بالهوائي ()ACU
 145.8سم  57.4/بوصة
 137.9سم  54.3/بوصة

 43.1سم  35 Xسم  4.4 Xسم
األبعاد
(العرضXالعمقXاالرتفاع) 17بوصة  13.8Xبوصة 1.7Xبوصة

 105سم 41.3/بوصة

الوزن

 5.2كجم 11.5 /رطل

الوزن

 113كجم 249.1/رطل

مدى زاوية السمت

غير محدود

واجهة البوصلة
الجيروسكوبية

NMEA2000
NMEA0183

مدى االرتفاع

 20°-إلى 115°

مدى ميزان التسوية المتعامدة

37°±

واجهة
المودم

منفذ إيثرنتRS-232C /
 O/I/C 422-وحدة مدخالت

االستقرار
الدقة

أقصى فرق تسديد 0.2°@
في أقصى ظروف لحركة السفينة

تشغيل واي-فاي

نعم (مزود /وحدة حماية الواي-فاي)

نظام فرملة الموتور

نظام الفرملة الديناميكية

متطلبات
الطاقة

 240~100فولت تيار متردد
 60~50هرتز  4أمبير

الوحدة أعلى السطح
تردد Tx

 14.5~13.75جيجاهرتز ،نطاق Ku

كسب Tx

 42.0ديسيبل آيزوتروبي ()dBi@ 14.25جيجاهرتز (دون قبة الرادار)

تردد Rx

 12.75~10.7جيجاهرتز ،نطاق Ku

كسب Rx

 40.7ديسيبل آيزوتروبي ()dBi@ 11.7جيجارتز (دون قبة الرادار)

G/T

> 12.75 @ dB/K 20.0جيجا هرتز (السماء الصافية ،ارتفاع )30°

طاقة كتلة تحويل رفع اإلشارات ()BUC

 8واط 16 ،واط 25 ،واط (اختياري)

كتلة تحويل خفض اإلشارة منخفضة التشتيت ()LNB

Intellian PLL LNB

االستقطاب

خطي ،عرضي ،مشترك

كابل
الهوائي

كابل محوري فردي بمقاومة  50أوم لكل من  Rxو Txو،FSK
واإلحالة والطاقة من وحدة التحكم بالهوائي ( )ACUإلى وحدة توزيع الهوائي ()ADU
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الخصائص واإلمكانيات

قمر صناعي بحري ()v130NX
الخصائص واإلمكانيات
	نطاقان مزدوجان  Ku-Kaجاهزانإن  v130NXهوائي قابل للتحويل ما بين النطاق  Kuإلى
 ،Kaله عاكس دقيق التردد وقبة رادار لكل من نطاقي
القمر الصناعي ،بما يضمن أفضل أداء في كل نطاق.
	مكونات قابلة للتبديل في سلسلة NXمكونات قابلة للتبديل شائعة االستخدام في سلسلة الهوائي
 ،Intellian’s NXومن ذلك ً
مثل وحدة التحكم الرئيسية
ومجموعة االنحراف .إن تشارك الوحدات القابلة للتبديل
يقلل عدد قطع الغيار.
	إمكانية التتبع بالنسبة للمدار الثابت بالنسبة لألرض( ،)GEOوالمدار األرضي المتوسط (،)MEO
والمدار األرضي المنخفض ()LEO
ُ
الجيل التالي المناسب لالحتياجات
 v130NXهو
المستقبلية ،إذ أنه مُصمم وفق أعلى مستويات أداء تعقب
األقمار الصناعية ً
دقة .ولوغاريتمات التعقب خاصتنا
مثبتة الفاعلية والنجاح ال ينتهي عملها على المدار الثابت
بالنسبة لألرض ( ،)GEOوإنما كذلك كوكبات المدار
األرضي المتوسط ( )MEOوالمدار األرضي المنخفض
(.)LEO
 تثبيت بسيط	إن التثبيت ال يحتاج سوى كابل واحد فقط يحمل  TXو
 Rxوطاقة تيار مستمر والبيانات وإشارات اإلحالة فيما
بين الهوائي ووحدة التحكم بالهوائي ( .)ACUال حاجة
لمزيد من المعدات في حالة عمليات الهوائي الثنائية؛ ألن
الوسيط الجديد المدمج في  Intellianيؤدي دور وحدة
التحكم بالهوائي (.)ACU

المواصفات الفنية
الوحدة أعلى السطح
ارتفاع قبة الرادار

 172.4سم 67.9/بوصة

نصف قطر قبة الرادار

 168.1سم 66.2/بوصة

نصف قطر العاكس

 125سم 49.2/بوصة

الوزن

 150كجم 330.7/رطل

مدى زاوية السمت

غير محدود

مدى االرتفاع

 20°-إلى 115°

مدى ميزان التسوية المتعامدة

37°±

دقة
االستقرار

أقصى فرق تسديد 0.2°@
في أقصى ظروف لحركة السفينة

نظام فرملة المحرك

نظام الفرملة الديناميكية

الوحدة أعلى السطح
تردد Tx

 14.5~13.75جيجا هرتز ،نطاق Ku

كسب Tx

 42.0ديسيبل آيزوتروبي ()dBi@ 14.25جيجا هرتز (دون قبة الرادار)

تردد Rx

 12.75~10.7جيجا هرتز ،نطاق Ku

كسب RX

 40.7ديسيبل آيزوتروبي ()dBi@ 11.7جيجا هرتز (دون قبة الرادار)

G/T

> 21.0ديسيبل /ك @ 12.75جيجا هرتز
(السماء صافية ،ارتفاع )30°

طاقة كتلة تحويل رفع
اإلشارات ()BUC

 8واط 16 ،واط 25 ،واط 40 ،واط (اختياري)

كتلة تحويل خفض اإلشارة
منخفضة التشتيت ()LNB

Intellian PLL LNB

االستقطاب

خطي ،عرضي ،مشترك

كابل الهوائي

كابل محوري فردي بمقاومة  50أوم لكل من  RxوTx
و ،FSKواإلحالة والطاقة من وحدة التحكم بالهوائي ()ACU
إلى وحدة توزيع الهوائي ()ADU

وحدة التحكم بالهوائي ()ACU
األبعاد
(العرض  xالعمق  xاالرتفاع)
وزن

 43.1سم  35 xسم  4.4 xسم
17بوصة  X13.8بوصة X1.7بوصة
 5.2كجم 11.5 /رطل

واجهة البوصلة الجيروسكوبية

NMEA2000
NMEA0183

واجهة وسيط

منفذ إيثرنتRS-232C /
 O/I/C 422-وحدة مدخالت

تشغيل واي-فاي

نعم (مزود /وحدة حماية الواي-فاي)

متطلبات الطاقة

 240~100فولت تيار متردد
 60~50هرتز
 4أمبير
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Green Optics

http://www.greenoptics.com/

 Green Opticsشركة ذات نهج جديد تجاه خدمات ومنتجات البصريات تلبي متطلبات العمالء
بداية من التصميم البصري والضوئي حتى تصنيع األجزاء فعليًا وتقييم األنظمة البصرية.
ولما كانت  Green Opticsقادرة على تصنيع العناصر ذات الصلة بالبصريات ،فإنها أرست لنفسها مكانة وسمعة متميزة
في مجال أشباه الموصالت والشاشات مسطحة األلواح ،وها هي تعمل اآلن على توسيع نطاق أعمالها إلى مجاالت الطاقة وما
يتصل بالمجاالت الحيوية فيما يمثل العنصر الرئيسي لمستقبل صناعة البصريات .وألجل تحقيق هذه األهداف ،تُشارك Green
 Opticsحاليًا في االتحاد المصغر للبصريات والبطاريات الشمسية لألقمار الصناعية ،وكذلك لديها فرق عمل مشتركة
متخصصة متعددة األقسام ( )TFTلتطوير ميكروسكوبات وأنظمة مالحظة لالستخدام اليومي .وسعيًا ألن توسع Green
 Opticsنطاق عملها في األسواق الخارجية ،وتتنافس على المستوى الدولي؛ فإنها أبرمت شراكات تعاونية مع الشركات في
أمريكا وألمانيا واليابان وتايوان والصين وماليزيا فيما يواصل الموظفون الشبان المتميزون أصحاب المواهب في ‘ ’GOبذل
أقصى الجهود لتحقيق حلم "المنتجات صديقة البيئة".

نظام كهروبصري VLR -
أوجه االستخدام
كاميرا باألشعة تحت الحمراء طويلة المدى ()LWIR

الخصائص واإلمكانيات
 كاميرا نهارية بعدسة  300~30مم  CZ -بدقة Full HD كاميرا مصفوفة جرافيكس مرئية ( )VGAباألشعة تحت الحمراءطويلة المدى ( )LWIRذات عدسة مجال رؤية مزدوجة  180/50مم
 -مقدر مسافات ليزر  10كم

المواصفات الفنية
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Tel: +82-43-218-2183 / Fax: +82-43-218-2186
E-mail: rjunghun@greenoptics.com / Add: 45, Ochang-eup, Cheongwon-gu,
Cheongju-city, Chungcheongbuk-do, Rep. Korea

النظام الكهروبصريVS-
أوجه االستخدام
كاميرا باألشعة تحت الحمراء قصيرة المدى ()SWIR

الخصائص واإلمكانيات
 كاميرا نهارية بعدسة 6~ 216مم  CZ -بدقة Full HD كاميرا مصفوفة جرافيكس مرئية ( )VGAباألشعة تحتالحمراء قصيرة المدى ( )SWIRذات عدسة تركيز يدوي
( 180 )MFمم
 -مقدر مسافات ليزر  5كم

Specifications

مرآة أساسية من زيرودور
أوجه االستخدام
مرآة خفيفة الوزن

الخصائص واإلمكانيات
 الحجم :خفيفة الوزن حتى  1.2م ،وقابلة للصقل شبه كروية دون محور -الخطأ في المساحة <  12نانومتر بحساب جذر متوسط المربع ()rms

المواصفات الفنية
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األجزاء البصرية
أوجه االستخدام
مادة زنك سلفايد ()ZnS

الخصائص واإلمكانيات

C4ISR

 باحث الصاروخ -بصريات أشعة تحت حمراء

المواصفات الفنية
زنك سلفايد  -الترسيب الكيميائي
للبخار ()ZnS-CVD

D900x25tmm

زنك سلفايد  -متعدد الطيف
()ZnS-MS

D380x25tmm

شكل القبة

اتصل بنا

قبة بصرية
أوجه االستخدام
قبة

الخصائص واإلمكانيات
باحث الصاروخ

المواصفات الفنية
باحث عن الطائرات ،أو المركبات ،أو السفن البحرية (األشعة تحت الحمراء ،مرئيًا ،أو بالليزر)
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Korea Electro Optics

http://www.keoc.kr/index.php

Tel: +82-32-680-6100 / Fax: +82-32-673-4010
E-mail: korsales@keoc.kr
Add: 36, Seounsandan-ro 2-gil, Gyeyang-gu, Incheon, Rep. Korea

بتاريخ يفوق  40عامًا في المجال ،تمتاز  KEOCبخبراتها الممتدة في إنتاج ما يزيد على
 30000نوع من القطع واألجزاء التي يطلبها عمالؤنا الكرام .ولما كانت  KEOCتجمع
في منشآتها بين المعرفة الفنية الهندسية وأحدث المعدات واآلالت ،فإنها بذلك قادرة على تذليل جميع الصعاب ،وتجاوز جميع
التحديات التي تواجهها لتخرج بمجموعة مختلفة من التصاميم البصرية ،وصقل المواد وطبقات الطالء في عملية رأسية.

عدسة ياقوت
أوجه االستخدام

 نظام استهداف لألسلحة نظام رؤية ليلية مطور نظام رؤية أمامي باألشعة تحت الحمراء -المراقبة واالستطالع

الخصائص واإلمكانيات

 نوافذ حماية للبث باألشعة تحت الحمراء المرئية ،واألشعة تحت الحمراءالقريبة ( ،)NIRواألشعة تحت الحمراء متوسطة الطول ()MWIR
 -الصقل الدقيق للنوافذ كبيرة الحجم

المواصفات الفنية
المواد

الياقوت

الحجم

 300مم  190 xمم  5 xمم

دقة السطح

 10نانومتر (بحساب جذر متوسط المربع) عند  633نانومتر ()TWE

طالء السطح

طالء متين مقاوم لالنعكاس باألشعة تحت الحمراء المرئية
( /)VISاألشعة تحت الحمراء القريبة ( /)NIRاألشعة تحت
الحمراء متوسطة الطول (( )MWIRجانب واحد)

نافذة مزدوجة النطاق
أوجه االستخدام

 نظام استهداف لألسلحة نظام رؤية أمامي باألشعة تحت الحمراء -المراقبة واالستطالع

الخصائص واإلمكانيات

نوافذ حماية للبث باألشعة تحت الحمراء المرئية ،واألشعة تحت الحمراء
القريبة ( ،)NIRواألشعة تحت الحمراء متوسطة الطول ()MWIR

المواصفات الفنية
المواد

زنك سلفايد رائق (متعدد الطيف)

الحجم

 420مم×330مم× 15مم

دقة السطح

 25نانومتر (بحساب جذر متوسط المربع) عند  633نانومتر ()TWE

طالء السطح

طالء متين مقاوم لالنعكاس باألشعة تحت الحمراء المرئية (/)VIS
األشعة تحت الحمراء القريبة ( /)NIRاألشعة تحت الحمراء متوسطة الطول ()MWIR
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سالح ليزر مضاد للطائرات
أوجه االستخدام
سالح ليزري مضاد للطائرات

تسديد حزم األشعة ،وكاميرا تصويب ،وليزر فوري يعتمد على معدات اختبار لمعاوضة األجزاء البصرية المركزية لمكونات
الوحدة البصرية للسالح المضاد للطائرات المعتمد على الليزر

المواصفات الفنية
جهاز تسديد حزم األشعة
الطول الموجي المستخدم

 660نانومتر

نصف قطر الحزمة

 2*3مم

زاوية االنفراج

 1ميلي راديان

الطاقة

 120ملي واط

빔 정렬장치
조준 카메라

مستشعر كاشف حساس للموضع ( 2x2 E.A )PSDمم
 50نانومتر @  1100 ~ 400نانومتر

الدقة

كاميرا تصويب باألشعة تحت الحمراء قصيرة المدى ()SWIR
الطول الموجي المستخدم

 1700~600نانومتر

عدد البكسالت في المستشعر

256X256

حجم البكسل في المستشعر

 15ميكرومتر

مكون بصري لألشعة تحت الحمراء  /عدسة أسفير (شبه كروية)
أوجه االستخدام
 نظام رؤية أمامي باألشعة تحت الحمراء -المراقبة واالستطالع

الخصائص واإلمكانيات
رؤية ليلية ومعدات مراقبة

المواصفات الفنية
المواد

الجرمانيوم ( ،)Geالسليسيوم ( ،)Siوسيلينيد الزنك ( ،)ZnSeوسلفايد الزنك ( ،)Znsوالياقوت ،والزجاج

الحجم

القطر  5مم~ 300مم

دقة السطح

 10نانو (بحساب جذر متوسط المربع) عند  633نانومتر

طالء

طالء مقاوم لالنعكاس باألشعة تحت الحمراء متوسطة الطول ( /)MWIRاألشعة تحت الحمراء طويلة المدى ()LWIR
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الخصائص واإلمكانيات

( Clean Bunkerمعقم باألشعة فوق البنفسجية)
أوجه االستخدام
 األماكن الطبية والمناطق التجارية ضوابط االستخدام ومكافحة العدوى والتسلية في األماكن المغلقة -األماكن المخصصة لتجارة التجزئة والصيانة وتقديم الخدمات

الخصائص واإلمكانيات

	تعقيم سريع ج ًدا بفحص اختباري عالي اإلنتاجية والوتيرةعال ج ًدا في التخلص لما يزيد على  99.99%من الفيروسات و
ثوان كافية لتحقيق معدل كفاءة ٍ
عملية سريعةٍ 7< :
البكتريا العادية.
 تشغيل آلي بخط ناقل شاشة عرض بلوري سائل ( )LCDبتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة ( )TFTملونة مدمجة -تصميم متين ج ًدا

المواصفات الفنية
مصدر إضاءة

مصفوفتا ثنائي باعث للضوء ( )LEDلألشعة فوق البنفسجية ()UV
مصفوفة  LEDباألشعة فوق البنفسجية القصيرة (UV-C)  275نانومتر (عند الذروة) مدمجة مع
مجمع بصري
كثافة جرعة األشعة فوق البنفسجية > 30ميلي جول /سم 2بالقياس على بعد  40مم

أجزاء الجهاز

سير حركة مزود بحساس حركة

شاشة عرض بلوري
سائل ()LCD

عرض بلوري سائل ( )LCDبتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة ()TFT480×800

مصدر اإلمداد بالطاقة

تيار مستمر  24فولت  5أمبير 120 /واط  240فولت  60/50هرتز

خرج الطاقة

 1000ملي واط

األبعاد

 310x250x800مم

وزن

< 11كجم
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SAMSUNG S-1 CORPORATION

http://www.s1.co.kr

Samsung S1شركة رائدة في مجال األمن في كوريا ،وتسعى جاهدة ألن تصير أحد
الشركات الرائدة عالميًا .منذ إنشائها عام  1977على حماية أصول عمالئها بأنظمتها
كبيرا من الحلول األمنية؛ بما في ذلك تصميم الحلول ،وأمن المعلومات ،ومشغل شبكة افتراضي متنقل
األمنية .ونحن نوفر عد ًدا ً
(هواتف الحماية الشخصية) التي يُوفرها عدد من المتخصصين المُسلحين بأحدث التقنيات وأقوى الخبرات .وأعمال  S-1ال
تنتهي عند مسألة األمان فحسب ،بل إنها شركة حلول أمنية كاملة وشاملة تضمن لعمالئها األمان وراحة البال.

نظام علمي لكشف المنطقة المحيطة
أوجه االستخدام
الحدود الوطنية

الخصائص واإلمكانيات
إن النظام العالمي لكشف المنطقة المحيطة من Samsung S-1
عال ج ًدا ومتميز (أداء منخفض ج ًدا من اإلنذارات
يقدم مستوى أداء ٍ
الكاذبة)ً ،
فضل عن تكامل التشغيل مع كاميرات الدائرة التلفزيونية
المغلقة بدقة  Full HDوشبكة األلياف البصرية.

كاميرا شبكة (نطاق قريب)PTZ-
أوجه االستخدام
المراقبة

المواصفات الفنية
البيانات التقنية
زاوية التشغيل
السرعة

شهادة
أفقي

 360درجة (بال حد)

رأسي

40°+~90°-

أفقي

/120°~0.012°ثانية

رأسي

/40°~0.036°ثانية

إمكانيات دوران وإمالة وتقريب (. )PTZ

البروتوكول

IP66
,Samsung-T/W, Pelco-D/P
SHINWOO

تيار متردد  24فولت ±10%
مصدر اإلمداد بالطاقة
تيار مستمر 36فولت ±10%

الضبط المسبق ،والتدوير-التلقائي،
والمجموعات ،وااللتفاف ،والتتبع
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استهالك الطاقة
األبعاد (مم)

بحد أقصى( 195 .واط)
(طول)×ً 540
(عرضا)×ً 537
ً
(عمقا)
360

C4ISR

Tel: +82-2-2131-7382 / Fax: +82-2-2131-8499
E-mail: tw1.kim@samsung.com / Add: S1 Bldg., 25, Sejong-daero 7-gil,
Jung-gu, Seoul, 04511, Rep. Korea
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KUKDONG TELECOMMUNICATIONS

http://www.kdtinc.co.kr

Tel: +82-41-730-1300
Fax: +82-41-733-7017
E-mail: kdone@kdtinc.co.kr

 KUKDONG TELECOMMUNICATIONS CO., LTDشركة تعمل
بصناعة الدفاع متخصصة في مجال هوائيات الرادارات واالتصاالت ومكوناتها الرئيسية،
وتأسست عام .1993
َ
كان شعار مؤسسها "المساهمة في بناء األمة بتقنيات الراديو" ،ومن ثم فإننا بنينا خبراتنا وكفاءتنا التقنية في مجال تصميم
ً
وانطالقا من شغفنا وتكريس جهودنا كاملة لصناعات الدفاعات
وتصنيع هوائيات الرادارات .EHF/SHF/VHF/UHF
الكورية ،فإننا عملنا على تقديم حلولنا لهوائيات التعقب /المراقبة للعديد من أنظمة األسلحة الكورية بنجاح وتميز .لذا فإن
 KUKDONG TELECOMMUNICATIONSدائمًا ما تكون على أهبة االستعداد للتعاطي مع جميع وكل مشاريع
أنظمة رادارات التردد الراديوي (.)RF

هوائي عاكس حزمة قاطع تمام ()Cosecant
أوجه االستخدام
نظام دفاع مضاد للطائرات ذاتي الحركة BIHO /مزدوج

الخصائص واإلمكانيات
 هوائي تطابقي (تجديد صديق من عدو) -ذروة ارتفاع ( )ELالحزمة /5° :مدى الكشف  21كم

المواصفات الفنية
التردد

نطاق  / Lنطاق X

االستقطاب

خطي  /دائري

نسبة الموجة الدائمة للجهد (1.5:1≤ )VSWR
كسب

≥ 30ديسيبل آيزوتروبي

أول مستوى بؤري ( 50≤ )SLLميكروثانية
عرض الحزمة  -3ديسيبل

زاوية السمت ()Az /1.4°االرتفاع ()El8°

األبعاد

 0.8م (طول)  0.6 xم (ارتفاع)  1.7 xم (عرض)
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هوائي تغذية عاكس قطع مكافئ لنقل البيانات
أوجه االستخدام
نظام راديو رئيسي عالي السعة ()HCTRS

المواصفات الفنية
التردد

نطاق  / Lنطاق X

االستقطاب

ثنائي (أفقي /رأسي)

نسبة الموجة الدائمة للجهد (1.5:1≤ )VSWR
كسب

≥  30ديسيبل آيزوتروبي  20 /ديسيبل آيزوتروبي

عرض الحزمة  -3ديسيبل

11°/2°

وحدة مغير مرحلة فريتي ثنائي الوضع
أوجه االستخدام
رادار متعدد الوظائف ( )MFRمزود بمصفوفة المسح اإللكتروني السلبي ()PESA
للصواريخ متوسطة المدى سطح جو ()M-SAM
(ويُعرف ً
أيضا باسم ")"CHUNKUNG

الخصائص واإلمكانيات
عنصرا في الوحدة
 16ً
 تشغيل ثنائي الوضع (تبادلي وإغالقي) يفي بمتطلبات ( MIL-STD-810Fدرجة الحرارة ،إزالة الملوحة)* ( MIL-STD-910Dالصدمات)
* ( MIL-STD-167-1االهتزاز)

المواصفات الفنية
التردد

نطاق X -

الدقة

أوامر تحكم لمرحلة  4بت

فاقد اإلدراج

 1.3ديسيبل

قاطع التيار المصنف

≤ 450ميكروثانية

وقت التحويل

≤ 50ميكروثانية
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الخصائص واإلمكانيات
	هوائي راديو لشبكات االتصال والمعلومات التكتيكية ()TICN قدرة وسعة عالية على نقل البيانات -هوائي تغذية قطع مكافئ خفيف ومتين

هوائي إدارة النيران وتعقب األهداف
أوجه االستخدام
 /SPG-540Kرادار إدارة النيران وتعقب األهداف

الخصائص واإلمكانيات
 بوق تغذية متعدد األوضاع أحادي النبض ذو  3قنوات حزمة مدببة لفص جانبي منخفض لتخطيط راداري ثالثي األبعاد -نظام تعقب أحادي النبض

المواصفات الفنية
التردد

نطاق Ku

نسبة الموجة الدائمة للجهد
()VSWR

≤(1.7مجموع) ( 2.0 /فرق)1:

كسب

≤ 40ديسيبل آيزوتروبي

أول مستوى بؤري ()SLL

≤ 27-ديسيبل سي

عرض الحزمة  3-ديسيبل

1.4°

العزل

≥ 30-ديسيبل

هوائي بمصفوفة مشقوقة الحافة بموجه موجة
أوجه االستخدام
رادار مالحة ومراقبة بحرية SPS-300K /

الخصائص واإلمكانيات
 هوائي بمصفوفة مشقوقة الحافة بموجه موجة -مُركب على )PKX-B(PKMR ,FFX

المواصفات الفنية
التردد

نطاق X -

االستقطاب

خطي (أفقي)

نسبة الموجة الدائمة للجهد
()VSWR

≤)@fc(1.3:1

كسب

≥ 31ديسيبل آيزوتروبي ()@fc

أول مستوى بؤري ()SLL

≤ 25-ديسيبل سي

عرض الحزمة  3-ديسيبل

زاوية السمت ()Az /0.85°االرتفاع ()El20°

األبعاد

 2.863م (طول)  0.6 xم (ارتفاع)  0.4 xم (عرض)
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VICTEK

http://www.victek.co.kr

منذ تأسيس  VICTEKعام  ،1990فإنها واصلت النمو والتطور بوصفها شركة دفاع كورية
متخصصة في مجال أنظمة الحرب اإللكترونية والمصادر الخاصة لإلمداد بالطاقة ،ومعدات
معالج اإلشارات ،ومعدات التحكم .ولقد أُدرجت  VICTEKرسميًا عضوًا في صناعة الدفاع الكورية في عام  2015مع النجاح في
تطوير نظام حربي إلكتروني صغير للمنصات البحرية والتسليم األول لـ  ،ROK Navyونحن نبذل قصارى جهودنا لتقديم منتجات
ً
انطالقا من خبراتنا الواسعة في تلك المنتجات وفهمنا العميق لصناعة الدفاع.
وخدمات بأعلى مستويات الجودة

معدات الطائرات المروحية خفيفة التسليح (/)LAH
الطائرات المروحية الكورية متعددة األغراض ()KUH
أوجه االستخدام
 الوحدة اإللكترونية لنظام رؤية ليلية أمامي باألشعة تحت الحمراء  NFLIRللطائرات المروحية الكورية متعددة األغراض ()KUH -وحدة الطاقة  -وحدة الصور والتحكم

الخصائص واإلمكانيات
 الوحدة اإللكترونية لنظام رؤية ليلية أمامي باألشعة تحت الحمراء *إمداد بالطاقة ذو كفاءة عالية وسعة عالية يُلبي متطلبات NFLIRللطائرات المروحية الكورية متعددة األغراض ()KUH
الطاقة لمدى إدخال واسع للطائرات المروحية.
	وحدة توفر الرؤية الليلية المالحية وصور األشعة تحت
 وحدة التحكم والصورالحمراء باألشعة تحت الحمراء األمامية ،وهو ما يُمكن
*أوجه االستخدام بطاقة دائرة االستقرارSEU :
الطائرات المروحية الكورية متعددة األغراض من الطيران
* بطاقة دائرة المراقبة الذاتية :روبوت رباعي النواة
في أوقات الليل في الظروف الجوية غير المواتية.
()Quadruped Robot
 وحدة الطاقة* التحكم بمعدات األشعة تحت الحمراء /بالمعدات الكهروبصرية ()EO
ُ
	وحدة طاقة عالية الموثوقية تلبي جميع خصائص البيئات الجوية وظروفها

المواصفات الفنية
 الوظيفة*تقديم صور باألشعة تحت الحمراء لألشعة تحت الحمراء
األمامية ( )FLIRللمالحة
* توفير القدرة على الرؤية الليلية للمالحة
وحدة الطاقة

 الخصائص*مخرجات صورة على شاشة متعددة الوظائف ()MFD
بمدخل صورة حرارية
*استقرار بخادم تحكم وسيطرة
* واجهة مزودة بشاشة متعددة الوظائف ( )MFDعبر MIL-STD-1553B
*توفر جهاز تخزين لتسجيل /تخزين الصور الناتجة

 28+فولت تيار مستمر
الجهد الكهربي الداخل
( 45~9فولت تيار مستمر)
الجهد الكهربي الخارج  12+فولت تيار مستمر  150/واط
االتصاالت
الخصائص

ال ينطبق
حجم مدمج
مدى إدخال واسع
خرج طاقة مرتفع
كفاءة عالية
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Tel: +82-70-4355-4042 / Fax: +82-31-631-7041
E-mail: tdkang@victek.co.kr
Add: 180-31, Deogi-ro, Majang-myun, Yichun-si, Kyunggi-do, South Korea 17385

حلول تحديد الصديق من العدو
أوجه االستخدام

 نظام تحديد الصديق من العدو -ناقل مُرسل لنظام تحديد الصديق من العدو ( )IFFللمركبات غير القتالية

الخصائص واإلمكانيات
 نظام تحديد الصديق من العدوبسرعة ودقة باستخدام االتصاالت الالسلكية في بيئة
المعركة ،ولمنع وقوع نيران صديقة ،وتحسين قابلية نجاة
المجموعات الصديقة.
	ناقل مُرسل لنظام تحديد الصديق من العدو ()IFFللمركبات غير القتالية
المعدة التي تستجيب لوحدة االستفسار في نظام تحديد
الصديق من العدو ( )IFFالصادر عن المركبات القتالية.

حلول الحرب اإللكترونية ()EW
أوجه االستخدام

  :DFDمميز التردد الرقمي -مكونات التردد الراديوي ( )RFالرئيسية

الخصائص واإلمكانيات
  :DFDمميز التردد الرقمي*قياس دقيق فوري لمعلومات التردد الراديوي ()RF
مُدمج في إشارة التهديدات
*خاصية معالجة ضغط نبضة البيانات الواحدية
*قدرات تصميم للوغاريتم التردد ،وترابط النطاق
العريض
* قابل لالستخدام على عدة منصات
 مكونات التردد الراديوي ( )RFالرئيسية*مضخم فيديو لوغارتمي متعاقب االكتشاف
( )SDLVAتحويل إشارات التردد الراديوي العالي
( )RFإشارات فيديو
*مضخم محدد :يُضخم إشارة التردد العالي إلى أقصى
قيمة ،بغض النظر عن كثافة إشارة اإلدخال
*موزع طاقة النطاق العريض الفائق ،مرشح ،مبدل
التردد العالي ()HF

المواصفات الفنية

 نظام تحديد الصديق من العدو* مجال التردد :نطاق Ka
* وظيفة تحديد الصديق من العدو ()IFF
* استقبال نظام تحديد المواقع عالميًا
* التضمين  /إزالة التشكيل
 ناقل مُرسل لنظام تحديد الصديق من العدو ( )IFFللمركبات غير القتالية* خاصية الرد على طلبات الحصول على معلومات ()IFF
* حل متكامل ،وحجم صغير ،خفيف الوزن
* قابل لالستخدام على عدة منصات
* استقبال نظام تحديد المواقع عالميًا
* التضمين  /إزالة التشكيل

المواصفات الفنية
 :DFDمميز التردد الرقمي
تردد التشغيل

النطاق C-D / E-G / H-J / E-J /

دقة التردد العالي

أقل من  3~1ميجا هرتز ،بحساب جذر متوسط المربع

الدقة

 12بت أو  14بت

عرض نبضة اإلدخال

 100نانو ثانية أو أكثر

قياس البيانات

التردد /تضمين الطور على النبضة (/)PMOP
تضمين التردد على النبضة ()FMOP

واجهة التردد الراديوي SMA
الواجهة

RS-422/485VPX

درجة حرارة التشغيل

71°+~33°-

مضخم فيديو لوغارتمي متعاقب االكتشاف ()SDLVA
تردد التشغيل

النطاق C-D / E-G / H-J / E-J

خطية وتسطيح

أقل من  3ديسيبل

حساسية اإلشارة التماسية ()T.S.S

أقل من  65ديسيبل ميلي واط

عرض نبضة اإلدخال

 600ديسيبل أو يزيد

مضخم مُحدد
تردد التشغيل

النطاق E-G/H-J/E-J

نسبة الموجة الدائمة للجهد ()VSWR

أقل من 1:2

مستوى اإلدخال

 10 +~60-ديسيبل ميلي واط

مستوى المخرجات

 17~13ديسيبل ميلي واط

درجة حرارة التشغيل

71°+~40°-
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 ESMللمنصات البحرية الصغيرة والمتوسطة
أوجه االستخدام
تدابير اإلمداد اإللكترونية للمنصات البحرية الصغيرة والمتوسطة (منصات السفن والغواصات)

المواصفات الفنية

المواصفات
الفنية

الوحدة

متطلبات
الطاقة

المعيار
مجال التردد
الحساسية
دقة التردد
دقة التردد الرقمي
POI

المواصفات الفنية
 00~0جيجا هرتز
 00ديسيبل ملي واط 0ميجا هرتز بحساب جذر متوسط المربع
 360درجة 0 ،درجة بحساب جذر متوسط المربع
أكثر من 00%

االختبار الذاتي المدمج ()BIT

االختبار الذاتي المدمج عند الطلب ( ،)IBITاالختبار الذاتي المدمج
إلعادة الضبط ( ،)RBITاالختبار الذاتي المدمج المستمر (،)CBIT
االختبار الذاتي المدمج عند بدء التشغيل ()SBIT

الواجهة

الجيروسكوب ،ونظام تحديد المواقع عالميًا ،والرادار ،ونظام إدارة
نيران مشترك ( ،)CFCSوالشرك الخداعي الدقيق ،إلخ
األبعاد (مم)
( 330x260ارتفاع xقطر)
ً 430
ً
ً
ارتفاعا
عرضا 180 x
عمقا 300 x
ً 390
ً
ً
ارتفاعا
عرضا 340 x
عمقا 740 x
ً 120
ً
ً
ارتفاعا
عرضا 340 x
عمقا 590 x
ً 300
ً
ً
ارتفاعا
عرضا 130 x
عمقا 300 x

الوحدة
مُستقبل كلي
مُستقبل تحديد االتجاه ()DF
وحدة معالجة اإلشارة
وحدة االتصال العملياتية  /التشغيلية
وحدة واجهة السفينة
المجموع
المجموع
الطاقة
 220فولت تيار متناوبُ ،
1قطر 60 ،هرتز  0.5كيلو فولت أمبير
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مالحظات
الخيار 0~0 :جيجا هرتز
لجميع النطاقات

الكمية الوزن (كجم)
10
1
2x20
2
40
1
15
1
6
1
111
مالحظات

C4ISR

الخصائص واإلمكانيات
 ،ACESويرمز إلى "نظام الدعم اإللكتروني المفاهيمي المتقدم" ،ونظام حرب إلكترونية صغير الحجم خفيف الوزن للمنصات
البحرية الصغيرة يمكنه توفير قدرات االكتشاف الفوري والتحليل والتعرف والتحذير من التهديدات والحماية من الصواريخ
المضادة للسفن والرادارات ،وغير ذلك من التهديدات العدائية .وهذا النظام مُصمم ومطور ومُصنع بالكامل من تقنية كورية
ونظرا لحجمه الصغير ووزنه الخفيف ،فإن ACES
دفاعية خالصة ،ويجري تسليمه وتشغيله حاليًا في أسطول جمهورية كوريا.
ً
متالئم ومناسب لمجال واسع من القطع البحرية بدءًا من فئة الفرقاطات السريعة حتى السفن الحربية متوسطة الحجم ،وكذلك يزيد
من قدرات النجاة والكفاءة العملياتية والتشغيلية لقوات جمهورية كوريا.
 خصائص النظام: مدى تردد النطاق العريض النطاق S/C/X/Ku حجم صغير ،ووزن خفيف دقة عالية في اكتشاف ومعرفة التردد واالتجاه سهولة التشغيل والصيانة واجهة مستخدم رسومية يسيرة االستخدام ،وشاشة تعمل باللمس	أنظمة إدارة االتصاالت ،والرادار ،نظام إطالق الشراك الخداعية( ،)Soft Killإلخ
 -يمكن تعديل النظام بناء على طلب العميل

C4ISR

FINISHED SOLUTION

http://www.finishedsolution.com

Tel: +82-10-8933-8854 / Fax: +82-31-988-2042
E-mail: jameschoi@fsvision.co.kr / Add: 79, 109 Beon-Gil, Hwanggeum-Ro,
Yangchon-Eup, Gimpo-Si, Gyeonggi-Do, 415-843, South Korea

 Finished Solution أحد المصنعين الرائدين الرئيسيين لألجزاء المعدنية الدقيقة عالية الجودة لعمالئها،
وبخاصة فيما يتصل بتقديم أفضل المنتجات لصناعة الدفاع مثل مبرد الكريوجين ومستشعر سونار .SONAR
في بادئ األمر ،فإننا حصلنا على اعتماد األيزو  ISO 9001منذ عام  .2008ونود إبالغكم إننا نواصل بذل
أقصى الجهود سعيًا منا لتحقيق أعلى مستويات الجودة وفق المعايير العالمية المعمول بها في القطاعات التجارية والصناعية
والحكومية .ولقد تمكنا كذلك من تقديم أفضل المنتجات جود ًة مهما كانت متطلبات عمالئنا؛ ألننا بدأنا تشغيل مركزنا الخاص
للبحوث والتطوير منذ  .2011لذا فإن لنا سمعة طيبة في السوق العالمية.

كريُوجين ()CR-405K
مبرد ِ
أوجه االستخدام
 أجهزة التسديد البيروسكوبي للقائد ()CPSA1 أجهزة المراقبة الحرارية أجهزة التسديد باألشعة تحت الحمراء -أنظمة توجيه الصواريخ

الخصائص واإلمكانيات

يمكن استخدام  Cryocoolerفي تبريد المستشعرات
الحرارية على كاشف أشعة تحت حمراء في الجزء
بالكريُوجين الذي يتطلب كفاءة حرارية عالية.
الخاص ِ
الكريُوجين أمر ضروري بالغ
وضبط درجات حرارة ِ
األهمية؛ للحد من التشتت الحالي ،وكذلك تحسين كفاءة
إشارة صورة األشعة تحت الحمراء .وجهاز CR-405K
مُصمم لتحقيق التكوين السهل اليسير للصور الحرارية،
ويُستخدم بدوره على الدبابات والمركبات المدرعة وأجهزة
المراقبة باألشعة تحت الحمراء في األغراض العسكرية.
وبهذا فإن استخدام  Cryocoolerالمزود بجهاز أشعة
تحت حمراء مدمج أمر مهم ورئيسي لزيادة كفاءة رصد
الهدف واإلمساك به.

المواصفات الفنية
العنصر

المعيار

الوزن

 450جرام

مصدر اإلمداد بالطاقة

 24فولت

أقصى طاقة دخل
طاقة دخل مستقرة
وقت التهدئة والتبريد

 @20سلزيوس 15≤ :واط تيار مستمر
 @20سلزيوس 7≤ :واط تيار مستمر
 @20سلزيوس 7≤ :دقائق

درجة حرارة التبريد المتحكم بها:

82K±1K

الموثوقية (متوسط المدة المتوقعة
لحدوث عطل ())MTTF

 10,000ساعة

الظروف البيئية

MIL-STD-810
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مبرد التبريد العميق ()CR-403K
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

إن استخدام  Cryocoolerالمزود بجهاز أشعة تحت
حمراء مدمج أمر مهم ورئيسي لزيادة كفاءة رصد الهدف
واإلمساك به.
فهو يُحسن من كفاءة إشارة الصور الحرارية باألشعة تحت
الحمراء بتبريد درجة حرارة المستشعر الحراري في أجهزة
المراقبة /التصوير الحراري الموجودة في الكريوجين.
و CR-403Kهو الجزء الرئيس المزود بخصائص مميزة
منها صغر الحجم والكفاءة العالية والموثوقية العالية التي
قادرا على اإلبقاء على درجة حرارة مستشعر األشعة
تجعله ً
تحت الحمراء عند درجة حرارة  ،82Kوهو يُستخدم في
النظام  .TAS-1وهذا جهاز محمول خفيف الوزن لرصد
األهداف واإلمساك بها يمكنه حساب موضع الهدف تلقائيًا في
أثناء الليل والنهار ،وكذلك في أثناء بث البيانات.

محول

المواصفات الفنية
العنصر

المعيار

الوزن

 265جرام

مصدر اإلمداد بالطاقة

 14فولت

أقصى طاقة دخل

 @23ºسلزيوس 15≤ :واط تيار مستمر

طاقة دخل مستقرة

 @23ºسلزيوس 7≤ :واط تيار مستمر

وقت التهدئة والتبريد

 @23ºسلزيوس 6≤ :دقائق

درجة حرارة التبريد المتحكم بها:

82K±1K

الموثوقية (متوسط المدة المتوقعة
لحدوث عطل ())MTTF

 6,000ساعة

الظروف البيئية

MIL-STD-810

مجموعة Stave

أوجه االستخدام

أوجه االستخدام

في المستشعرات النشطة السمعية لما تحت الماء في
المدمرات والغواصات الكورية

لدوريات الكورفيت القتالية (،)PCCAN/SQS-58

الحلقة االنزالقية
أوجه االستخدام

األشعة تحت الحمراء األمامية في المروحيات الكورية متعددة االستخدام

السماعة المائية
أوجه االستخدام

لخواص االستماع رقم  3واالكتشاف ،واكتشاف األنفاق تحت األرض،
ومستشعر سمعي تحت الماء
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 نظام رصد األهداف واإلمساك بها ( - )TAS-1األشعة فوق البنفسجية -أجهزة المراقبة الحرارية  -أجهزة التسديد باألشعة تحت الحمراء

C4ISR

YEONHAB PRECISION

http://www.yeonhab.com

Tel: +82-41-620-3100 / Fax: +82-41-620-1320
E-mail: sales@yeonhab.co.kr / Add: 219-27 Haksusosa-gil, Mokcheon-eup,
Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Repulic of Korea

تشغل  Yeonhabحاليًا خمسة خطوط إنتاج :لمعدات الدفاع
الوطني وأجزاء تجميع الكابالت ،والموصالت ،واألسالك
والكابالت ،وأجزاء السفن .وثمة تقدير ومكانة كبرى لما تنتجه  Yeonhabمن أجزاء جوهرية شديدة التخصص تخدم الدفاع الوطني
كبيرا .عالوة على ذلك ،فإن الشركة تسعو جاهدة بال توقف في سبيل االبتكار والتطوير
وقطاعات أخرى ،بما يجعل الشركة
مصدرا ً
ً
والبحث وضمان أفضل مستويات الجودة في المنتجات والخدمات لجميع عمالئها؛ ذلك أن الشركة صارت ً
ممثل عالميًا لكوريا.

نظام االتصال الداخلي بالبروتوكول الداخلي ()IP
أوجه االستخدام
جميع أنواع مركبات القتال

الخصائص واإلمكانيات
جهاز اتصال داخلي ذو بروتوكول داخلي واإلرسال المتعدد بالتقسيم الزمني ،وهذا جهاز اتصال شهير مرتبط بالعديد من
االتصاالت الصوتية واتصاالت البيانات وغير ذلك من المعدات المعتمدة على البروتوكول الداخلي ومُستخدم في المركبات
العسكرية بالعديد من الدول.

المواصفات الفنية
التقنيات
 االتصاالت الصوتية والبيانات باستخدام البروتوكول الداخلي ()IP(بروتوكول حزم البيانات العالمية ( ،)UDPتقنية الطاقة عبر اإليثرنت)
	تقنية معالجة اإلشارة رقميًا ()DSP تقنية خفض التشتيت الديناميكية ()DNR تقنية التعرف على اإلشارات الصوتية والتبديل التلقائي ()VADتضاؤل التشتت

 45ديسيبل أو أكثر (اعتما ًدا على  1كيلو هرتز أو  0ديسيبل)

خفض التشتيت

 110ديسيبل (دون مدخل صوتي)

اتصاالت البروتوكول الداخلي ()IP

 100 /10ميجا بايت ثانية

مواصفات التداخل الكهرومغناطيسي ( )EMIالبيئية

MIL-STD-810G MIL-STD-461F
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الحلقة االنزالقية لألبراج
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات
الحلقة االنزالقية جهاز كهروميكانيكي يُرسل ويستقبل إشارات كهربائية من الهيكل الدوار وإليه.

المواصفات الفنية
التقنيات
	تكنولوجيا تصنيع للفرشاة والجزء الدوار (العنفات) والضفائر	تكنولوجيا اإلصالح للحلقات االنزالقية	قدرات اختبارات المتانة والموثوقية العالية	حيازة بيانات تصميم الفرشاة /الحلقات لكل سعة حالية	نظام  DMWRمطورمعدل الدوران

 20دورة في الدقيقة

عدد الحلقات

219

أقصى تيار

 300أمبير

مستوى التشتت
(عند  20دورة في الدقيقة)

أقل من ملي أوم

MIL STD

MIL-STD-810
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جميع أنواع األبراج الدوارة
يُمكن استخدام هذا الجهاز في جميع وأي نظام كهروميكانيكي يتطلب دورا ًنا.

C4ISR

TBT System

http://www.tbtsys.com
Tel: +82-32-552-1941 / Fax: +82-32-552-1944
E-mail: harrykim@tbtsys.com / Add: 10. Seounsandan-ro 4-gil, Gyeyang-gu,
Incheon, 21072 Rep. Korea

 TBT Systemشركة متخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة التحكم الدقيق الكهروبصرية؛ لتوفير
احتياجات قطاعات الدفاع والقطاع التجاري .وتطور  TBTوتنتج النظام الكهروضوئي عالي الدقة
وبحرا وجوًا باستخدام القبة ذات االستقرار الجيروسكوبي وتصاميم األبراج بدءًا من النوع المدمج
برا
ً
للمراقبة النهارية والليلية ً
صغير الحجم حتى تصاميم األداء المخصصة للخدمة الشاقة .عدد كبير من تطبيقات كاميرات التصوير الحراري بدءًا من األشعة
تحت الحمراء طويلة المدى ( )LWIRإلى األشعة تحت الحمراء متوسطة المدى ( )MWIRفي األسواق والمجاالت التجارية
والدفاعية .أنظمة كاميرات مراقبة المحيط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى المحظورة بشدة.
تقنية متقدمة لقياس درجات الحرارة وتحليلها مطلوبة لنظام مراقبة الفيديوهات العامة والمدنية.

نظام كاميرات  PTZمتعدد المستشعرات
أوجه االستخدام
 كاميرا التصوير الحراري -التطبيقات العسكرية

المواصفات الفنية
كاميرا نهارية

حراري
كاشف

 InSbمبرد

كاشف

المسافة الفاصلة بين البيكسالت  15ميكرومتر ()㎛

مستشعر شبه موصل أكسيد معدني متمم ()CMOS
سوني  1/2بوصة  12ميجا بيكسل

512×640

الدقة

1920x1080@30p

الطول الموجي

( 5~3ميكرومتر)

فرق درجة الحرارة المكافئ
للتشتت ()NETD

< 20ميلي كيلفن (( )mKدون عدسات)

أقل درجة
إضاءة

مسح سمائي مُرقمن ملون) 0.001 : (1/1sلوكس
نطاق عريض ،مسح سمائي مُرقمن BW( 0.0002 :)1/1sلوكس

صيغة مصفوفة البيكسل

مخرج الفيديو
مُبرد

NTSC/PAL 1Ch
متوسط المدة المتوقعة لحدوث عطل ()MTBF 10000ساعة،
مبرد سترلينج
وقت التبريد < 7دقائق @  20درجة سلزيوس
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نسبة اإلشارة إلى
أكثر من  50ديسيبل
الضجيج
()S/N Ratio
العدسة

 216~EFL-6مم (تكبير بصري  36مرة)،
عال 2.23 ~ 62.8°-
مجال رؤية ٍ

قبة جيروسكوبية ثابتة
أوجه االستخدام

C4ISR

 حرس السواحل مراقبة الحدود المراقبة البحرية جوًا -مراقبة المطارات

الخصائص واإلمكانيات
كاميرا التصوير الحراري

المواصفات الفنية
حراري
كاشف

كاميرا نهارية
 InSbمبرد

المسافة الفاصلة بين البيكسالت ( 15ميكرومتر)
صيغة مصفوفة
البيكسل

512×640

الطول الموجي

( 5~3ميكرومتر)

فرق درجة الحرارة المكافئ
< 20ميلي كيلفن ( )mKقياسي (دون عدسات)
للتشتت ()NETD
مخرج الفيديو

NTSC/PAL 1Ch

مُبرد

متوسط المدة المتوقعة لحدوث عطل ()MTBF
 5000ساعة ،مبرد سترلينج <  7دقائق
@ 20°سلزيوس ،وقت التبريد

كاشف

مستشعر شبه موصل أكسيد معدني متمم
(- )CMOS 1/2.8بوصة2.38 ،

الدقة

1920x1080@30p

الحد األدنى
لإلضاءة

إيقاف تشغيل مُرشح األشعة تحت الحمراء 0.3 :لوكس
( 1/30ثانية)F1.6, 50IRE ,
تشغيل مُرشح األشعة تحت الحمراء 0.03 :لوكس
( 1/30ثانية)F1.6, 50IRE ,

نسبة اإلشارة إلى الضجيج
()S/N Ratio

أكثر من  50ديسيبل

العدسة

 129~4.3-EFLمم (تكبير بصري  30مرة)،
عال 2.3 ~ 63.7°-
مجال رؤية ٍ
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GITSN

http://www.gitsn.com
Tel: +82-2-852-3560
Fax: +82-2-852-3565
E-mail: hkjo@gitsn.com

GITSN شركة رائدة متخصصة في تطوير حلول اكتشاف ترددات الراديو غير القانونية .ومنذ
طرح الشركة كشاف فوري القوي لترددات الراديو غير القانونية لالستخدام التجاريفي '،12
فإننا نواصل الدفع بأحدث تقنيات البحث والتطوير .تأسست  GITSNفي عام  ،2000وهي مطور ومُصنع لSAMRT-D؛
وهو كاشف ترددات الراديو غير القانونية الذي يُراقب ويكتشف ترددات أجهزة التردد الراديوي المثيرة للريبة (أجهزة التنصت
واالختراق الالسلكي) في كل ثانية طوال اليوم.

نظام ذكي الكتشاف التنصت
أوجه االستخدام
إن غالبية الوكاالت والهيئات الحكومية الكورية (المركزية والمحلية) تستخدم
نظامنا.
	الحرس الرئاسي ،والقوات المسلحة الكورية (قيادة القوات المشتركة،والجيش والبحرية والقوات الجوية) والشرطة ،إلخ.

المواصفات الفنية
الوظائف

التفاصيل

اكتشاف إشارة الراديو في النطاق العريض

• مجال التردد 25 :كيلو هرتز ~  6جيجا هرتز

حساسية عالية-فائقة

عال متكامل • الدقة 25 :كيلو هرتز
• يؤمن أداء اكتشاف ٍ
• الحساسية 100- :ديسيبل ميلي واط ~  10-ديسيبل ميلي واط

سرعة عالية-فائقة

• وقت المسح :في غضون  1ثانية

إزالة التشكيل صوتيًا /فيديو

• إزالة التشكيل واالستماع لإلشارات الصوتية غير القانونية
• إزالة التشكيل وتشغيل وسماع إشارات الفيديو غير القانونية

مراقبة ذكية
واستعراض الطيف

• إزالة التشكيل تلقائيًا ،وحفظ اإلشارات الصوتية /الفيديو
• حفظ الطيف والبيانات الخام تلقائيًا إلجراء المزيد من التحليل

مراقبة بال عناصر بشرية

•توظيف أساليب الذكاء االصطناعي ألغراض اكتشاف وتحديد وتشغيل اإلشارات،
واالختالفات ،والفروق ،والقوة ،والترددات

االكتشاف السريع إلشارات الطيف

• نطاق فائق العرض ( ،)UWBإلخ.

دقة عالية-فائقة
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كاشف ترددات الراديو غير القانونية ()SMART-D
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات
النتائج المتوقعة من SMART-D
	 SMART-Dنظام مركزي الكتشاف أجهزة تردد الراديو غير القانونية يمسح فيما بين  25كيلو هرتز  6 -جيجا هرتز فيثانية واحدة ،ويكتشف جميع أجهزة تردد الراديو غير القانونية المثيرة للريبة ،أو يُحتمل أن تكون غير قانونية (أجهزة التنصت
واالختراق الالسلكي) ،بقدرات اكتشاف طوال الوقت.
	ويمكن لوحدة التحكم المركزية في  SMART-Dمراقبة عدة أماكن في الوقت نفسه (محليًا ودوليًا) يغطي  SMART-Dمساحة  150متر مربع	يبُقي  SMART-Dعلى كل سجالت ترددات التنصت المشكوك فيها ،حتى في أثناء غياب المستخدم.  SMART-Dال يتطلب عناصر بشرية (غير مأهول)	يراقب  SMART-Dويكتشف أجهزة االختراق الالسلكي في غرف الخادم ،وأجهزة التنصت في غرفك (المكاتب ،وغرفاالجتماعات ،ومراكز البحث والتطوير ،إلخ).

المواصفات الفنية
العنصر

الوظائف

الوصف

اكتشاف مستمر

 24ساعة 7 /أيام

مركزي ،اكتشاف-فوري
* النسخة المحمولة ال يُمكنها اكتشاف التنصت االنفجاري
والتنصت بالتحكم عن بعد

متعدد المواقع

 300وحدة
(بحد أقصى  1000وحدة)

خيار مثالي مُخصص لمهام التكامل المؤسسية واسعة-النطاق
مثل مراكز البيانات العالمية واألغراض العسكرية ومتطلبات
الشرطة ،إلخ.

راديو نطاق عريض
اكتشاف اإلشارات

 25كيلو هرتز ~  6جيجا هرتز

اكتشاف كامل للبث الراديوي غير القانوني
كما تُحدده القوات المسلحة الكورية

دقة عالية-فائقة

 1ثانية 1 /مسح

اكتشاف سريع بأداء عالي المستوى متميز

أحدث تقنيات االكتشاف

نطاق فائق-العرض ()UWB

يكتشف إشارات الطاقة بالغة االنخفاض

اكتشاف دون الحاجة لعناصر
بشرية

تلقائي/
(غير مأهول)

يتمتع بالكفاءة وسهولة اإلدارة دون الحاجة إلمكانيات متخصصة
ضبط ذاتي لإلعدادات ،تشخيص ذاتي ،إلخ.
* يتعين تشغيل النموذج المحمول بمعرفة متخصصين محترفين

الموثوقية

جرى إثباتها والبرهنة عليها في
كوريا

جرى استيفاء اختبارات األداء
بالحصول على شهادة المعهد الوطني
لالعتماد للهندسة والمشتريات واإلنشاءات الوطنية ()EPC
والمنتجات الممتازة
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إن غالبية الوكاالت والهيئات الحكومية الكورية (المركزية والمحلية) تستخدم نظامنا.
 -الحرس الرئاسي ،والقوات المسلحة الكورية (قيادة القوات المشتركة ،والجيش والبحرية والقوات الجوية) والشرطة ،إلخ.

C4ISR

BA SOLUTIONS

http://www.basolutions.co.kr
Tel: +82-2-576-5295 / Fax: +82-31-707-7943
E-mail: babystar@basolutions.co.kr / Add: 56 Angol-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
]Gyeonggi-do, Rep. Korea [13572

تمتاز BA SOLUTIONSبسمعة قوية وتشتهر بموثوقيتها في تصميم حلول تكنولوجيا
المعلومات واالستشارات والخدمات وتصنيع أجهزة التشتيت ( .)JAMMERوالشركة تمضي قدمًا
في ضمان موقفها التنافسي على مستوى الثورة الصناعية الرابعة وصناعة الدفاع .دشنت  BA Solutionsعدة حلول مضادة
للطائرات المُسيّرة وقناص الطائرات المُسيّرة ،وأجهزة تشويش على الطائرات المُسيّرة قادرة على تفادي اآلثار السلبية ومضار
استخدام الطائرات المُسيّرة .ولقد نجحت  BA Solutionsفي تصنيع جهاز تشويش يعمل بالتبريد بالزيت يُمكنه التغلب على
مثالب وعيوب الطريقة التقليدية للتبريد بالهواء ،ومن ثم حصلت على براءات االختراع ذات الصلة.
عالوة على ذلك ،فإن  BA Solutionsحصلت على حقوق بيع حلول الطائرات المُسيّرة االتصالية القادرة على حل مشاكل
بطارية الطائرات المُسيّرة .لذا صار من الممكن التغلب على قيود بطارية الطائرات المُسيّرة ،وإنشاء نظام لدعم الطائرات
المُسيّرة بتفادي قيود وقت تشغيل الطائرات المُسيّرة.

جهاز التشويش على المركباتAEGIS-V1150 :
المواصفات الفنية
 إجمالي طاقة التردد الراديوي  1150واط (حتى  3كيلو واط في التصاميم الخاصة) مقاوم للماء والغبار (دون مروحة تبريد) نظام تشويش رقمي  3أوضاع (حاجز ومسح ونقطة) نافذة االتصال (خاصية )BEF تشويش النطاق بالكامل ( 20ميجا هرتز ~  6جيجا هرتز) بطارية احتياطية ()LiFePO4 تيار مستمر  /وحدة إمداد بالطاقة تيار مستمر درجة حرارة التشغيل 20- :سلزيوس ~  58+سلزيوس مجال الرطوبة التشغيلي :حتى  95%رطوبة نسبية سهولة الصيانة :نظام يعمل بالوحدات النمطية المتكاملة محرر التردد هوائي للنطاق فائق العرض في جميع االتجاهات األفقية -أو هوائي للنطاق فائق العرض موجه (اختياري)
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جهاز تشويش محمول على الظهرAEGIS-B75W/C :
جهاز التشويش التكتيكي إلعاقة العبوات الناسفة [ ]AEGIS-Bهو جهاز تشويش محمول
على الظهر يمكن لشخص واحد أن يحمله في المناطق التي تشهد مخاطر التعرض للعبوات
الناسفة التي يجري تفجيرها عن بعد ،أو العبوات الناسفة التي يجري تفجيرها عن بعد بالراديو
( .)RCIEDsويحمي هذا الجهاز فرق التدخل صغيرة العدد من قوات المشاة من هجمات
العبوات الناسفة التي يجري تفجيرها عن بعد بالراديو ( .)RCIEDsجرى تصميم الجهاز بما
يضمن سهولة التنقل والحمل على األكتاف بالنظر إلى البث الراديوي ووقت االستخدام .ويمكن
حمل ذلك الجهاز على كتف الجندي إلعاقة هجمات العدو بالعبوات الناسفة التي يجري تفجيرها
عن بعد بالراديو ( )RCIEDعلى مسارات الجنود باستخدام تقنية التشويش بالحاجز الرقمية
مسجلة الملكية .ومع ذلك فإن قدرة الخرج الكلية محدودة بالنظر إلى عوامل الوزن والبطارية
والهوائي وصحة الشخص الحامل للجهاز .يغطي الجهاز مدى نصف قطره  100متر لحماية
الجنود اعتما ًدا على بيئة الراديو.

المواصفات الفنية
 إجمالي قدرة التردد الراديوي  75واط ،وبحد أقصى  150واط (عريض وخلوي) مقاوم للماء والغبار نظام تشويش رقمي التردد :يتكون نطاق التشويش المرغوب من ثالث وحدات.  3أوضاع (حاجز ومسح ونقطة) نافذة االتصاالت (اختيارية) تشويش خلوي أو تشويش النطاق بالكامل (حسب متطلبات العميل) بطارية احتياطية (ليثيوم بوليمر) تيار متناوب /تيار مستمر ،تيار مستمر  /وحدة إمداد بالطاقة تيار مستمر سهولة الصيانة هوائي للنطاق فائق العرض في جميع االتجاهات األفقيةً
(شامل البطارية وجميع الملحقات) 15 :كجم 1±
 -الوزن

قناص الطائرات المُسيّرة
المواصفات الفنية
التردد

 1.5جيجا هرتز 2.4 ،جيجا هرتز 5.8 ،جيجا هرتز (واي-فاي ونظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ())GNSS
 +نطاق واحد (اختياري)

إجمالي خرج الطاقة

اعتما ًدا على احتياجات العميل

مسافة التشويش

 150متر ~  1كم (اعتما ًدا على احتياجات العميل)

الهيكل

مقاوم للماء والغبار

األبعاد

ستكون وحدة اإلمداد بالطاقة أصغر مما هي عليه في الصورة (ويعتمد الحجم على خرج الطاقة).

مصدر الطاقة

ليثيوم بوليمر

* جرى استيفاء طلبات الحصول على براءة االختراع للتقنية وبراءة اختراع للتصميم
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الخصائص واإلمكانيات

C4ISR

DUTA Technology

http://www.duta-rnd.com

Tel: +82-42-716-0006 / Fax: +82-70-5096-5708
E-mail: cjs@duta-rnd.com
Add: SungHun Plaza #304, 19, Jijok-ro 364, Yusung-gu, Daejeon, Rep. Korea

 Duta Technologyشركة متخصصة في تطوير نظام ربط البيانات ()datalink
للطائرات بدون طيار ،ولديهم خبرة في تنفيذ مشاريع متنوعة ومختلفة من الطائرات بدون
طيار ً
ً
حلوال مضادة للطائرات
فضل عن تطويرها عدة نظم هوائيات خاصة وتطرح
المُسيّرة في معرض االستعداد للقاء القادم حول للطائرات المُسيّرة المتخصصة.

النظام الدفاعي العامل على جميع االتجاهات األفقية ()PUMA
أوجه االستخدام
 التطبيقات العسكرية :المطارات ،واالستعراضات والعروض ،ومكافحة اإلرهابالشرطة :الحراسة والمرافقة األمنية وتأمين الفعالياتواألحداث الهامة ،والمطارات ،وانتهاك الخصوصية.

الخصائص واإلمكانيات
 إمكانية التشغيل في جميع االتجاهات األفقية سهولة التركيب والتثبيت. سهولة تشغيل الجهاز والتحكم به إمكانية اختيار درجة اإلشعاع وخاصية Tow Kill إمكانية اختيار التشويش ما بين نظام المالحة العالميعبر األقمار الصناعية ()GNSS
ونظام تحديد المواقع عالميًا ()GPS

نظام PUMA

تحكم عن بعد

المواصفات الفنية
الوزن

 7كجم بحد أقصى

مدة التشغيل

 6ساعات عند اإلشعاع المتواصل

تردد التشويش بنظام المالحة
العالمي عبر األقمار الصناعية
()GNSS

نطاق L -

القيادة والسيطرة

نطاق  S -ونطاقC -

درجة الحرارة التشغيلية

 55+ ~ 32-درجة

مدى التشويش
رابط بالقيادة والسيطرة ()C2

قرابة  600م~ 1.5كم عند المسافة ما بين الطيار والطائرات المُسيّرة  1.5كم
نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية (1 < :)GNSSكم

الملحقات

حافظة (اختياري)
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مثبت على حامل تنصيب ثالثي

جهاز تثبيت على السيارة (باستخدام  3نقاط مغناطيسية)

حلول التشويش على الطائرات المُسيّرة ()WILDCAT
أوجه االستخدام
 التطبيقات العسكرية :المطارات ،واالستعراضات والعروض ،ومكافحة اإلرهاب الشرطة :الحراسة والمرافقة األمنية وتأمين الفعاليات واألحداث الهامة ،والمطارات ،وانتهاك الخصوصية خفيف ج ًدا سهولة التشغيل قابلية التعامل مع نظامي القتل اللين ( )Soft Killوالقتل التدميري ()Hard Kill طلقة واحدة للقتل ()Tow Kill إمكانية اختيار التشويش ما بين نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ()GNSSونظام تحديد المواقع عالميًا ()GPS

المواصفات الفنية
الوزن

 1.2كجم بحد أقصى

مدة التشغيل

 1.5ساعة عند
اإلشعاع المتواصل

تردد التشويش
بنظام المالحة العالمي عبر
األقمار الصناعية ()GNSS

نطاق L -

القيادة والسيطرة

نطاق  / S -نطاق/ C -
يعمل بنطاق التردد العالي الفائق
(( )UHFاختياري)

درجة الحرارة التشغيلية
مدى التشويش
رابط بالقيادة والسيطرة
()C2
الملحقات

 55+ ~ 32درجةقرابة  600م~ 1.5كم عند
المسافة
ما بين الطيار والطائرات المُسيّرة  1.5كم
نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية
(1 < :)GNSSكم
حافظة (اختياري)

حل محمول للتشويش على الطائرات المُسيّرة ()WOLF
أوجه االستخدام
 التطبيقات العسكرية :المطارات ،واالستعراضات والعروض ،ومكافحة اإلرهاب -الشرطة :الحراسة والمرافقة األمنية وتأمين الفعاليات واألحداث الهامة ،والمطارات ،وانتهاك الخصوصية

الخصائص واإلمكانيات

 خفيف ج ًدا سهولة التشغيل التحطيم بعيد المدى -إمكانية اختيار التشويش ما بين نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ( )GNSSونظام تحديد المواقع عالميًا ()GPS

المواصفات الفنية
الوزن

 4كجم بحد أقصى (دون منظار)

مدة التشغيل

 2ساعات عند اإلشعاع المتواصل

تردد التشويش بنظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ()GNSS

نطاق L -

القيادة والسيطرة

نطاق  / S -نطاقC -

درجة الحرارة التشغيلية

 55+ ~ 32-درجة

مدى التشويش رابط بالقيادة والسيطرة ()C2

قرابة  1.0كم ~  1.7كم عند
المسافة ما بين الطيار والطائرات المُسيّرة  1.5كم
نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ( 1 < :)GNSSكم
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الخصائص واإلمكانيات
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DYMSTEC

www.dynamicshielding.com
Tel: +82-31-777-8450 / Fax: +82-31-777-8933
E-mail: marketing@dymstec.com / Add: #1308, Kranztechno, 388 Dunchon-daero,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea, 13403
ً
حلوال متكاملة مضادة للطائرات المُسيّرة تشمل أنظمة اكتشاف التهديدات
إنننا نطور وننتج
والتعرف عليها والقضاء عليها ألجل اكتشافوالقضاء على للطائرات المُسيّرة التي صارت
مؤخرا تهدي ًدا لألمن القومي فيما يخص ً
مثل االستطالع والمراقبة واإلرهاب.
ً

نظام مضاد للطائرات المُسيّرة ()OURANOS
الخصائص واإلمكانيات

	اكتشاف للطائرات المُسيّرة وتحديد موقعها والتعرف عليها والقضاءعليها حتى مسافة  3كم (ببصمة رادارية حتى  0.01م)²
	تحديد اتجاهات ومواضع الطائرات المُسيّرة عدة وأجهزة تحكم باستخدام رادار ثالثي األبعاد وماسح تردد راديوي التشويش على جميع أنواع نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ( )GNSSوروابط التحكم بالطائرات المُسيّرة والسيطرةعليها التي تستخدم ذلك النظام.
-القدرة على القضاء على الطائرات المُسيّرة المقتربة على اتجاهات محددة ومختلفة باستخدام أجهزة التشويش العاملة على جميع االتجاهات األفقية ،على الترتيب.

المواصفات الفنية
مدى الكشف

جهاز التحكم  1.5كم
الطائرات المُسيّرة  3كم
العناصر البشرية  8كم
األشعة فوق البنفسجية  15كم

مجال تغطية االكتشاف

زاوية السمت  360درجة /زاوية االرتفاع  60درجة

التكبير البصري للكاميرا
 66مرة
الكهروبصرية
التكبير البصري للكاميرا
 132مرة
الكهروبصرية مع باسط

التكبير البصري لكاميرا األشعة تحت الحمراء

 19.7مرة

التكبير الرقمي لكاميرا األشعة تحت الحمراء

 8مرات

جهاز التشويش الموجه
مسافة التشويش

 3كم لنظام المالحة العالمي عبر
األقمار الصناعية ()GNSS
 3كم للقيادة والسيطرة

 2كم لنظام المالحة العالمي عبر
جهاز التشويش العامل في جميع االتجاهات األفقية
األقمار الصناعية ()GNSS
مسافة التشويش
 2كم للقيادة والسيطرة

بندقية التشويش على الطائرات المُسيّرة
المواصفات الفنية
تشويش اإلشارات
واعتراضها

 400ميجا هرتز (النطاق الصناعي والعلمي
والطبي ( 900 /))ISMميجا هرتز ISM
 2.4جيجا هرتز (النطاق الصناعي والعلمي
والطبي ( 5.8 / ))MSIجيجا هرتز ISM
نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية
()GNSS/L1GNSS L2

مدى
التشويش

أكثر من  1كم ( -النطاق الصناعي والعلمي
والطبي (/ )ISM
أكثر من  2كم  -نظام المالحة العالمي عبر
األقمار الصناعية ()GNSS

بطارية  6.7أمبير لكل ساعة،
مصدر اإلمداد بالطاقة شاحن بطارية مُرفق
(تيار متناوب  240~100فولت 60~50 ،هرتز)

مدة التشويش
المستمر

ساعة واحدة بالبطارية
أكثر من  3ساعات
مع تركيب الشاحن

 30°سلزيوس ~  55°+سلزيوسدرجة حرارة التشغيل
درجة الحماية من الدخول واالختراق IP65
قرابة  980مم  89 xمم  128 xمم (الطول  xالعرض  xاالرتفاع)
األبعاد (دون المقبض)
أقل من  7كجم بما في ذلك حزمة البطارية
الوزن

- 94
95 -

جهاز تشويش التخلص من الذخائر المتفجرة
أوجه االستخدام

خصيصا لتشويش وإعاقة المتفجرات االرتجالية (العبوات الناسفة) التي يجري التحكم بها بالراديو ()RCIEDs
مُصمم
ً

المواصفات الفنية
الخرج

حتى  310واط أو أكثر (قابل للضبط)

داخليًا

تضمين مذبذب متحكم فيه بالجهد الكهربي ذو حلقة مقفلة الطور ( )PLLومركب رقمي مباشر

تحكم عن بعد

تشغيل /إيقاف التشغيل لكل نطاق

الهوائيات

هوائيات عاملة في جميع االتجاهات األفقية تمتاز باكتساب العالي

الطاقة

 220فولت تيار متناوب 28 /فولت تيار مستمر بطارية ليثيوم بوليمر قابلة إلعادة الشحن (ساعة تشغيل واحدة)

الوزن

قرابة  45كجم (دون البطارية االختيارية)

درجة حرارة التشغيل

 10º-سلزيوس ~  65º+سلزيوس

مجال الرطوبة التشغيلي

95% ~ 5%

مركبات التشويش
أوجه االستخدام

جهاز تشويش على مركبات عالية الطاقة

الخصائص واإلمكانيات

	يشمل ذلك التردد العالي ( ،)HFوالتردد العالي ج ًدا (،)VHFوالتردد فوق العالي ( ،)UHFوالتردد العالي الفائق ( ،)SHFوشبكات الهاتف الخلوية ،وهواتف األقمار الصناعية ،ونظام
تحديد المواقع عالميًا
 تحكم عن بعد	-يمكن الضبط على حسب متطلبات العميل (انتقاء نظام التشويش والمركبة)

المواصفات الفنية
الخرج

حتى  2000واط أو أكثر (قابل للضبط)

مدى التشويش

 200متر ~  300متر

مصدر واحد

مذبذب متحكم فيه بالجهد الكهربي ذو حلقة مقفلة الطور ( )PLLومركب رقمي مباشر

تحكم عن بعد

تشغيل /إيقاف التشغيل لكل نطاق

الهوائيات

مزيج من الهوائيات الداخلية والخارجية في جميع االتجاهات األفقية

الطاقة

حماية مضخم وحماية من فرط درجة الحرارة والتيار الزائد

مدى تردد التشويش

نطاق التردد من  20إلى  3000ميجا هرتز ،و 5ميجا هرتز تشويش النطاق الكامل  -ال ثغرات

مصدر اإلمداد بالطاقة

بطارية احتياطية بوليمر ليثيوم  28فولت تيار مستمر

درجة حرارة التشغيل

 10º-سلزيوس ~  65º+سلزيوس

مجال الرطوبة التشغيلي

95% ~ 5%
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الخصائص واإلمكانيات

 حجب االتصاالت الالسلكية ،بما في ذلك االتصاالت الخلوية ،أو الواي-فاي ،أو البلوتوث ،أو النطاقالعريض الالسلكي ( ،)Wibroإلخ.
  90دقيقة على البطارية الخارجية  90دقيقة على البطارية الداخلية -التحكم عن بعد (اختياري)

C4ISR

Asia Pacific Satellite Inc.

http://www.apsi.co.kr

Tel: +82-2-2026-7777 / Fax: +82-2-2026-7772
E-mail: question@apsi.co.kr / Add: 9F, 2-dong 98, Gasan Digital 2-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, Rep. Korea

نفذت  Asia Pacific Satellite Inc.العديد من مشروعات األقمار الصناعية في األسواق
في شتى أنحاء العالم ،وكان لها إسهامات كبرى في مجال صناعة األقمار الصناعية .ولقد نفذنا
بنجاح الجيل الثاني من مشروع هواتف األقمار الصناعية لشركة الثريا في اإلمارات العربية المتحدة .عالوة على ذلك ،فإننا وسعنا
نطاق أعمالنا ومجاالتها ،بينما ننفذ مشاريع تطوير إلكترونيات الطيران على مستوى الدولة ،بما في ذلك استكشاف القمر ،وتطوير
وحدة القمر الصناعي الرئيسية .إننا كذلك طورنا نظام الجيل القادم من نظام المراقبة الجوية لبناء خبراتنا والحصول ميزة تنافسية.

هاتف األقمار الصناعية ()XT-LITE
الخصائص واإلمكانيات
أفضل هاتف أقمار صناعية في العالم على مستوى القيمة
يوفر هاتف الثريا  XT-LITEإمكانية االتصال بهاتف قمر صناعي موثوق بقيمة ال تقبل المنافسة .والجهاز مُصمم للمستخدمين
الذين يراعون التكاليف ،وبحاجة للبقاء على اتصال مؤمن وآمن ،دونما تقويض لوضوح االتصال أو بقائه .وهو جهاز سهل ج ًدا
في االستخدام .والمستخدم يُمكنه إجراء المكالمات الهاتفية ،وإرسال رسائل نصية قصيرة في وضع القمر الصناعي ،سواء أكان
المستخدم يجتاز الصحراء ،أو يبحر في البحر ،أو يتسلق الجبال.

المواصفات الفنية
الحجم (جسم الهاتف)

 27x53x128مم

الوزن

 186جرام

خدمات

المكالمات والرسائل النصية القصيرة

تردد الشبكة

نطاق L -

هوائي قمر صناعي

في جميع االتجاهات األفقية (خاصية التحدث والسير)

عمر البطارية

حتى  6ساعات (مدة الحديث) ،حتى  80ساعة (وضع استعداد)

خصائص الشبكة

حجب المكالمات ،وتحويل المكالمات ،والمكالمات الجماعية،
وانتظار المكالمات ،ومجموعة مستخدمون محددة ،وبريد صوتي،

منظم

منبهات ،وتقويم ،وآلة حاسبة ،وساعة إيقاف ،وساعة توقيت عالمية،

واجهات خارجية

كابل بيانات  UDCمع موصل ،USB
فتحة سماعة رأس ( 2.5مم) ،طاقة تيار مستمر

إصدارات البرمجيات الثابتة

برنامج ثابت متعدد اللغات :العربية ،واإلنجليزية ،والفارسية ،والفرنسية ،واأللمانية ،والهندية،
واإليطالية ،والبرتغالية ،والروسية ،واإلسبانية ،والتركية ،واألردو ،والصينية،
البرنامج الثابت :الصينية المبسطة ،اإلنجليزية

التوافق مع الحاسوب
(لتحديثات البرنامج الثابت)

ويندوز  ،7 ،8/8.1فيستا
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هاتف القمر الصناعي ()XT-PRO

هاتف القمر الصناعي ()X5-Touch
أول هاتف أقمار صناعية أندرويد في العالم
 X5-Touchأول هاتف أقمار صناعية أندرويد وهاتف GSM
يوفر مرونة ال نظير لها .والهاتف يعمل بنظام أندرويد بشاشة
تعمل باللمس مقاس  5.2بوصة بدقة  full HDللمستخدمين الذين
دائمًا ما يتحركون خارج وداخل مناطق التغطية .كذلك يمتاز
الهاتف بالسرعة وبساطة االتصال ،والتعامل معه من الحركة
والنشاط وفي األماكن البعيدة التي عادة ما تكون خارج مدى
ومتناول الهواتف الذكية .عالوة على ذلك ،فإن الجهاز يصل م ً
ُثبتا
عليه ً
سلفا عد ًدا من تطبيقات جوجل وخدماتها.

المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
الحجم (جسم الهاتف)

 27x53x128مم

الوزن

 212جرام

خدمات

االتصاالت ،والرسائل النصية القصيرة ،والرسائل
النصية القصيرة إلى البريد اإللكتروني ،والفاكس

خدمات البيانات

خدمة حزمة الراديو المتنقلة جغرافيًا  -حتى 60/15
كيلوبايت ثانية (تنزيل /رفع) وبمفتاح للدائرة 9.6 -
كيلوبايت ثانية

نظام المالحة العالمي
عبر األقمار الصناعية
()GNSS

نظام تحديد المواقع عالميًا ( ،)GPSونظام بايدو للمالحة
باألقمار الصناعية ( ،)BeiDouونظام المالحة باألقمار
الصناعية غلوناس ()Glonass

الشاشة

شاشة لمس مقاس  2.4بوصة جوريال جالس
( )Gorilla® Glassمقواة

درجة الحماية من الدخول
واالختراق

نافض للغبار ،ومقاوم للمياه ،ومتين ،ومقاوم
للصدمات ()IP55/IK05

الحجم (جسم الهاتف)

 24x78x145مم

الوزن

 262جرام

خدمات

االتصاالت ،والرسائل النصية القصيرة ،والرسائل
النصية القصيرة إلى البريد اإللكتروني ،والفاكس

المعالج
نظام المالحة العالمي
عبر األقمار الصناعية
()GNSS

كوالكم سنابدراجون  6252جيجا هرتز ثماني النواة
نظام تحديد المواقع عالميًا ( ،)GPSونظام بايدو
للمالحة باألقمار الصناعية ( ،)BeiDouونظام المالحة
باألقمار الصناعية غلوناس ()Glonass

الشاشة

شاشة تعمل باللمس مقاس  5.2بوصة عرض بلوري سائل
( )LCDبدقة - Full HD( )1920x1080بطبقة حماية
كورنينج جوريال جالس ( Corning Gorilla® Glassشاشة
مذهلة تعمل ً
أيضا مع القفازات وفي الظروف الرطبة أو المبتلة)

درجة الحماية من الدخول
واالختراق

مقاوم للماء ومقاوم للغبار()IP67
متوافق مع المعيار العسكري MIL-Standard 810
( G/Fالصدمات واالهتزاز ودرجات الحرارة المفرطة)

عمر البطارية

 3800ملي أمبير في الساعة توفر ما يصل إلى
 11ساعة ً
حديثا ،وحتى  100ساعة في وضع االستعداد

عمر البطارية

حتى  9ساعات (مدة الحديث) ،حتى  100ساعة
(وضع استعداد)

خدمات البيانات

واجهات خارجية

شاحن ميكرو يو إس بي
مقبس  UDCلنقل البيانات
موصل سماعة رأس ( 3.5مم)
موصل هوائي لوحدات اإلرساء

األقمار الصناعية :خدمة حزمة الراديو المتنقلة جغرافيًا  -حتى
 60/15كيلوبايت ثانية (تنزيل /رفع) وبمفتاح للدائرة
  9.6كيلوبايت ثانية  :LTEحتى  300/150ميجابايت ثانية(تنزيل /رفع)

واجهات خارجية

موصل من النوع  USB-Cللشحن ونقل البيانات،
وموصل مقبس سماعة الرأس ( 3.5مم) ،وموصل هوائي

الذاكرة

ذاكرة  16جيجا بايت 2 ،جيجا بايت رام قابلة للزيادة حتى
 32جيجا بايت عبر شريحة ميكرو إس دي (اختياري)

إصدارات البرمجيات
الثابتة
المواصفات
البيئية

برنامج ثابت متعدد اللغات :اإلنجليزية العربية،
والباهسا اإلندونيسية ،والفارسية ،والفرنسية،
واأللمانية ،والهندية ،واإليطالية ،والروسية،
واإلسبانية ،والتركية ،والبرتغالية ،واألردو ،والصينية
البرنامج الثابت :الصينية المبسطة ،اإلنجليزية

اللغات

درجة حرارة التشغيل 10 - :سلزيوس حتى  55+سلزيوس
درجة حرارة التخزين 20- :سلزيوس حتى  70+سلزيوس
الرطوبة  5إلى  95%رطوبة نسبية (عند  40درجة سلزيوس)

 16لغة مدعومة :اللغة اإلنجليزية ،والعربية ،والباهسا
اإلندونيسية ،والصينية (المبسطة) ،والصينية (التقليدية)،
والفارسية ،والفرنسية ،واأللمانية ،واإليطالية ،واليابانية،
والكورية ،والبرتغالية ،والروسية ،واإلسبانية ،والتركية،
واألردو

الكاميرا

الكاميرا الخلفية 8 :ميجا بيكسل مزودة بفالش
الكاميرا األمامية  2ميجا
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الخصائص واإلمكانيات

هاتف األقمار الصناعية األكثر تقدمًا في العالم
جرى تصميم  XT-PROليناسب المستخدمين المحترفين،
وهو هاتف متين مُجهز ببطارية ذات عمر طويل ،بما
يضمن للمستخدم إمكانية االتصال أينما ذهب .وباستخدام
 ،XT-PROيستطيع المستخدمون إجراء المكالمات الهاتفية،
وإرسال الرسائل في وضع القمر الصناعي ،وكذلك استخدام
بيانات القمر الصناعي إلرسال رسائل البريد اإللكتروني
واستقبالها ،أو لتصفح اإلنترنت مستخدمًا جهاز البتوب أو
حاسوب متصل .وألجل التعامل مع حاالت الطوارئ ،فإن
الهاتف مُجهز بزر مخصص إلرسال رسالة استغاثة ،ومزود
بخصائص تتبع ومالحة متقدمة.

الخصائص واإلمكانيات

هاتف األقمار الصناعية ()MarineStar
الخصائص واإلمكانيات
الحل الصوتي البحري لالتصال عبر األقمار الصناعية األكثر اقتصادية ،وجدوى
المزود بقدرات تعقب ومتابعة
يجمع  MarineStarبين تصميم قوي له إمكانيات غير مسبوقة ومستويات قيمة
ال مثيل لها لتوفر اتصاالت صوتية ليس بها من شائبة ،وقدرات تتبع ومراقبة عاملة
عبر أكثر طرق العالم ازدحامًا ومناطق الصيد الكثيفة .والجهاز به خاصية تبديل
الدارة صوتيًا بجانب الرسائل النصية القصيرة ،وبيانات خدمة حزمة الراديو المتنقلة
جغرافيًا ،وخدمات التتبع في واجهة سهلة يسيرة االستخدام .إن جهاز MarineStar
الخيار المثالي لسفن الصيد ذلك أنه يدعم رقمنة التطبيقات الجوهرية؛ مثل المالحة
اعتما ًدا على الظروف ،وإرسال نداءات االستغاثة ،وغير ذلك من تحذيرات الطوارئ
عبر اإلشعارات اللحظية.

المواصفات الفنية
الحجم

قاعدة االتصال الرئيسية 72.7x190x203 :مم
الهوائي النشط 170x185 :مم

الوزن

قاعدة االتصال الرئيسية 1.07 :كجم ،الهوائي النشط 1.30 :كجم

خدمات

االتصاالت ،والرسائل النصية القصيرة ،والرسائل النصية القصيرة إلى البريد اإللكتروني ،والفاكس

االمتثال القانوني

المطابقة األوروبية ( ،)CEواختبار تقييد استخدام المواد الخطرة (،)RoHS ،REACHوالمعيار الدولي
 ،IEC60945 & 62368وRED & RCM

هوائي قمر صناعي

هوائي قمر صناعي ثريا نشط يعمل في جميع االتجاهات األفقية مع هوائي بنظام تحديد المواقع عالميًا نشط مدمج

الشاشة

واجهة مستخدم جرافيكية بنظام القوائم بها  65ألف لون
 240 x 320بيكسل
شاشة عرض بلوري سائل ( )LCDبتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة ( )TFTمقاس  2.4بوصة

درجة الحماية من الدخول واالختراق قاعدة االتصال الرئيسية ،IP32 :هوائي نشطIP66 :
مصدر اإلمداد بالطاقة

 10.8فولت إلى  31.5فولت

درجة حرارة التشغيل

قاعدة االتصال الرئيسية 25- :درجة سلزيوس إلى  55+درجة سلزيوس ،هوائي نشط  15-درجة سلزيوس إلى  55+درجة سلزيوس

واجهات خارجية

( - )GPIOمدخالن  -مخرجان
RS-232، NMEA
توسعة الهاتف تناظريًا  & RJ-11شبكة الهاتف الخاصة ()PBX
شبكة الهاتف الخاصة ( )PBXالمدمجة بين وحدة ما تحت السطح ( )BDUوهاتف التوسعة لدعم
متطلبات مكتب جسر القيادة ()Office-on-the-Bridge
مخرج سمعي بصري  3.5مم

االستعداد /متوسط العمل
استهالك الطاقة

 10واط  16 /واط

اللغات

اإلنجليزية ،والعربية ،والصينية ،واليابانية ،والفيتنامية ،والباهسا ،والتاغالوغيّة ،والفرنسية ،والتركية
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Wooribyul

http://www.wooribyul.co.kr

إن Wooribyul Co. Ltdإحدى الشركات الرئيسية في صناعة الدفاع في مجال
االتصاالت .ونحن ننتج ونورد الهواتف الميدانية العسكرية ( ،)F-TELومُرسالت
إشارة االستغاثة والنداء ( ،)RFIDوجهاز اإلطالق عن بعد ،وأجهزة المراقبة الحرارية ( ،)TODوتطوير وتوريد محطات
طرفية لشبكات اتصال المعلومات التكتيكية ( )TICNو ،ANASIS-Iومحطات التحكم في االتصال عبر األقمار الصناعية

ً
مشتركا الكتشاف الطائرات المُسيّرة ومراقبة الحدود باستغالل
العسكرية ) .II(Mil-SatComنحن نطور ونورد نظام مراقبة
رادار مراقبة المجال القريب وأجهزة التصوير الحراري الطائرات المُسيّرة .إننا طورنا وطرحنا للبيع نظام تعدد األطراف
( )MLATيُمكنه حساب موضع الطائرات بدقة ،وركبنا أنظمة المراقبة التلقائية التابعة  -بالبث ( )ADS-Bعلى مستوى الدولة
لمتابعة الطائرات منخفضة االرتفاع.

نظام مراقبة متحرك
الخصائص واإلمكانيات
	النظام :رادار مراقبة المدى القريب  +كاميرا حرارية  +الطائرات بدونطيار ( + )UAVمركبة  4x4مخصصة حسب الطلب
	الغاية :إن نظام المراقبة الذي نقدمه يتكون من رادار وكاميرا حرارية يمكنهااكتشاف جميع األهداف المتحركة وتعقبها حيثما تطلب األمر درجة عالية
من األمن.
	-أوجه االستخدام :االستخدامات العسكرية ،والحدود ،ومراقبة السواحل

المواصفات الفنية
	نظام مراقبة شامل (رادار مزود بكاميرا حرارية) الحل المثالي لضمان درجة عالية من األمن طائرات مُسيّرة مزود بكاميرا لألماكن الظليلة (اختياري) واجهة يسيرة االستخدام يسهل تشغيلها	قادر على نقل بيانات الفيديو فوريًا للمواقع األخرى(سلكي أو ال سلكي ،مشفرة)
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Tel: +82-31-980-7500 / Fax: +82-31-985-6744
E-mail: ksh2549@wooribyul.co.kr
Add: 89, Hwanggeum 1-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10048, Rep. Korea

نظام MLAT
الخصائص واإلمكانيات
	يتكون النظام من مستقبل ووحدة استفسار وناقل إحالة مرجعية ،ونظام معالجة مركزية ،ونظام السيطرة والمراقبة ،ونظامواجهة خارجي
 حساب موضع الطائرات واإلبالغ عنه -فك تشفير إشارة أنظمة المراقبة التلقائية التابعة  -بالبث ()ADS-B

المواصفات الفنية
 تعدد األطراف ( )MLATمن التثليث المساحي	الوضع  ،A/Cو ،Sوإشارات أنظمة المراقبة التلقائية التابعة  -بالبث()ADS-B( )1090ESلالستقبال المتعدد للناقالت المُرسلة بالطائرات
 نسبة الخطأ في الموضع 10~5م عند سطح الطائرة 50~20 -م عند مساحة مناورة المنطقة الطرفية

هاتف متعدد الوظائف (هاتف )Ringdown
الخصائص واإلمكانيات
	بطارية مشتركة ( ،)CBوبطارية موضعية (،)LBووضع )Ring Down) RD
 خاصية التحكم في مستوى الصوت المستقبل خاصية التحكم في مستوى صوت الرنين تصميم مقاوم للمياه  -لالعتراض خاصية المكالمات ألولوية المكالمات(خدمة االتصاالت التفاعلية الغنية ())RCS

المواصفات الفنية
الكهربائية

المدى

 3400~300هرتز

قوة البث

 5-ديسيبل ميلي واط

حساسية االستقبال

 105ديسيبل ( 0ديسيبل ميلي واط 1 /كيلو هرتز)

المستوى السمعي إلشارة الرنين

مستوى ضغط الصوت ( 70 )SPLديسيبل

مسافة البث

 8كم (بطارية مشتركة) ()CB 16 /كم (بطارية موضعية) ( LB) /
 32كم ()Ring Down) (RD

درجة الحرارة

 35سلزيوس ~  55+سلزيوس (تشغيل) 55-سلزيوس ~  71+سلزيوس (تخزين)

المواصفات البيئية
األبعاد الوزن

MIL-STD-810F
 123مم (عرض)  210 xمم (طول)  80 xمم (ارتفاع)  1.5 -كجم
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هاتف متكامل ()I-TEL
الخصائص واإلمكانيات
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 الهاتف المتكامل ( )I-TELنظام تبديل صغير الحجم. هاتف مزود بخفض صوت الرنين ،جهاز متعدد الوظائف ،وخطوط هاتفية إنترفون يُمكن ربطها به.-إن نظام  I-TELمُصمم لالتصاالت العسكرية إذ يتيح اإلبالغ عن حالة الموقف الراهن وبث األوامر.

المواصفات الفنية
 خاصية المكالمات الفردية /مكالمات المجموعات خاصية ترحيل المكالمة تغيير مصدر الطاقة ما بين تيار متناوب/تيار مستمر (تلقائي)
 خاصية التنبيه -خاصية التشخيص الذاتي

جهاز إطالق النار عن بعد
الخصائص واإلمكانيات
يتكون جهاز اإلطالق عن بعد من مُرسل واحد ،وما يصل إلى  10مستقبالت يمكن
للمُرسل إطالق المفجر الموصل بالمستقبالت عن بعد ،ويُمكن إطالقه بخاصية تحديد
الوقت الموجودة بالمستقبالت إن اقتضت الضرورة.

المواصفات الفنية
 شاشة باللغة الكورية التحكم باإلطالق (أربعة مستقبالت في األساس /بحد أقصى  10مستقبالت)	يمكن توصيل مفجر كهربائي عبر  4توصيالت مسلسلة (بحد أقصى)،ً
اتصاال متوازيًّا (بحد أقصى).
أو 25
	تحقق من حالة المستقبل والسيطرة على مستوى االتصال ثنائي االتجاه. مسافة التحكم :خط البصر  5كم  /غابة ( 1 )Forestكم	يُلبي متطلبات الموثوقية والمتانة ،وجرى إثبات القدرة على العمل البيني والتوافقوفق معيار وزارة الدفاع األمريكية (مقاومة المياه والصدمات واالهتزاز ودرجة
ور َذاذ الملح والتداخل الكهربي المغناطيسي).
الحرارة /الرطوبةَ ،
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CONET SYS

http://www.conet-sys.co.kr
Tel: +82-32-822-1673 / Fax: +82-32-822-1679
E-mail: jhoikim@conet-sys.co.kr
Add: 80, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Rep. Korea

تأسست شركة  CONET SYSعام  .1994ولقد تحقق نمونا المستمر بتراكم
خبراتنا في نظام تقنية االتصاالت العسكرية وبذلنا أقصى الجهود لتلبية احتياجات
العمالء .وألجل الخروج بأفضل المنتجات ،فإننا حصلنا على شهادات  AS 9100واأليزو  9100واأليزو .14001
كذلك تأتى لنا الحصول على ثقة عمالئنا الغالية عبر وضع الجودة على رأس أولوياتنا ،وتحسين الفترة المطلوبة لبدء اإلنتاج
التجاري بتوسعة االستثمار في منشأة اإلنتاج .إن  CONET SYSشركة صغيرة ،لكنها شركة قوية كثيفة االستخدام
والتوظيف للتكنولوجيا ،وتعد دومًا ببذل أقصى الجهد لتحقيق رضا عمالئنا ،وتقديم الجودة األولوية القصوى ،وتحقيق أفضل
قيمة اعتما ًدا على حسن اإلدارة.

منصة متعددة الوظائف

الكابينة

أوجه االستخدام

أوجه االستخدام

يُمكن استخدام المنصات في أنظمة القتال والرادار
والسونار ،وغير ذلك من االتصاالت  /نظم التواصل
الشبكي بوصفها نظمًا فرعية لواجهة التواصل بين اآللة
واإلنسان للتحكم بهذه األنظمة ومتابعتها.

يمكن أن تحتوى الكبائن على أنواع متنوعة من لوحة الدوائر
المطبوعة ،وغير ذلك من العناصر اإللكترونية المخصصة
لمعالجة البيانات ،ومدخل /مخرج فردي وإمداد بالطاقة للوفاء
بتنفيذ متطلبات النظام.

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

متوافقة مع المعايير التالية ( MIL STD 901 Dالصدمة)،
و( MILSTD 167 1Aاالهتزاز) ،وMIL STD
( 461 Fالتداخل الكهرومغناطيسي ( /)EMIالتوافق
الكهرومغناطيسي ( ))EMCوMILSTD 810 G
(درجة الحرارة /الرطوبة).

متوافقة مع المعايير التالية ( MIL STD 901 Dالصدمة)،
و( MILSTD 167 1Aاالهتزاز) ،وMIL STD 461 F
(التداخل الكهرومغناطيسي ( /)EMIالتوافق
الكهرومغناطيسي ( ))EMCوMILSTD 810 G
(درجة الحرارة /الرطوبة).
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حاوية مصفوفة سونار ()SONAR
أوجه االستخدام
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يُمكن لحاوية مصفوفة سونار ( )SONARأن تشتمل على مائة مستشعر سمعي لكي تتعرف على األصوات تحت الماء بغية
االرتقاء بأداء السونار ( )SONARالرئيسي ألعلى مستوى .وشركة  CONET SYSهي المورد الرئيسي لألسطول الكوري
فيما يخص حاوية مصفوفة سونار ( )SONARواألجزاء الميكانيكية للمستشعر السمعي.

المواصفات الفنية
القطر

 1000مم ~  5000مم

االرتفاع

 500مم ~  2000مم

المواد

C 95800, A 890, STS 304 & STS 316

حاوية مصفوفة

إيجابي وسلبي

مستشعر األهداف الحراري للبنادق
أوجه االستخدام
يُبقي مستشعر األهداف الحراري للدبابات على فرق مُحدد لدرجات الحرارة فيما بين الوسط المحيط ودرجة حرارة الهدف حتى
في حالة الظروف الجوية السيئة /الباردة واأليام الممطرة.
فهو يُبقي على تسخين نقطة اصطدام النيران ،ويُمكن استخدام جميع أنواع تليسكوبات
التصوير الحرارية.

المواصفات الفنية
 ( 700 x 440الهدف) ( 390 x 400مصدر الحرارة) 24 / 12 -فولت تيار مستمر 220/110 ،فولت تيار متناوب

مستشعر األهداف الحراري للدبابات
أوجه االستخدام
يُبقي مستشعر األهداف الحراري للدبابات على فرق مُحدد لدرجات الحرارة فيما بين الوسط المحيط ودرجة حرارة الهدف حتى
في حالة الظروف الجوية السيئة /الباردة واأليام الممطرة.
فهو يُبقي على تسخين نقطة اصطدام النيران ،ويُمكن استخدام جميع أنواع
تليسكوبات التصوير الحرارية.

المواصفات الفنية
 ( 2400 x 3500الهدف) ( 1100 x 1000مصدر الحرارة) 24 / 12 -فولت تيار مستمر 220/110 ،فولت تيار متناوب
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DUKSAN NAVCOURS

http://eng.navcours.com

Tel: +82-42-363-9000 / Fax: +82-42-363-9001
E-mail: zescape@navcours.com
Add: 66-6 Techno-2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Rep. Korea

 Novacoursهي الشركة الرائدة في الحلول الشاملة لتحديد المواقع والمالحة والتوقيت ( )PNTفي
قطاع الدفاع .فلقد عملنا على تطوير العديد من أنظمة المالحة العسكرية المزودة بقدرات مكافحة التشويش
للعمل على أنظمة األسلحة الموجهة ،ومركبات القتال األرضية ،والطائرات بدون طيار ( ،)UAVوأنظمة الروبوت ألكثر من 20
عامًا .وبهذا تصير  Navcoursالشركة المسئولة عن أجهزة المالحة في الحرب اإللكترونية ومتطلبات وأجهزة الطيران المتقدمة
في المستقبل القريب.

( EGIS-N2000نظام  GNSS / INSالمدمج)
أوجه االستخدام
دبابات القتال /المركبات المدرعة روبوتات القتال الخفيفة	نظام مكافحة الدواروالمناورة
 نظام األسلحة	الروبوتات ذاتية الحركة غيرالمأهولة
 الرادارات قياس نظم المعلومات الجغرافية()GIS

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
الموضع األفقي

مزود بنظام المالحة
العالمي عبر األقمار
الصناعية ( )GNSSااللتفاف /االرتفاع /اإلزاحة
بدون نظام
المالحة

احتمال الخطأ الدائري ()CEP 3م
0.2°/0.1°/0.1°

الموضع أفقي /رأسي

احتمال الخطأ الدائري (0.8% DT )PEC
 /الخطأ المحتمل (0.5% DT )PE

االلتفاف /االرتفاع /اإلزاحة

1.0°/0.3°/0.3°

مُستقبل نظام المالحة العالمي عبر األقمار
الصناعية ()GNSS
الحجم
الوزن

نظام تحديد المواقع عالميًا ()GPSL1/L2
نظام المالحة باألقمار الصناعية غلوناس ()GLONASSL1/L2
نظام جاليلو ()GalileoE1/E5
نظام بايدو للمالحة باألقمار الصناعية ()BeiDouB2/1
(عرضا) ً 185 x
ً
ً
(عمقا)
(ارتفاعا) 160 x
115
 3.6كجم

	 مالحة ثالثية األبعاد موثوقة مستمرة حتى في األماكن التي ال يكون نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ()GNSSمتاحا فيها مثل األنفاق واألخاديد الحضرية)
ً
الموسع للجمع بين مستشعر القصور الذاتي ونظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ()GNSS
	تقنية مُرشح كالمانّ
وأنظمة مراقبة السفن ( ،)VMSإلخ.
	التحويل التلقائي لوضع المالحة المثالي وفق بيئة التشغيل (نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ( ،)GNSSنظامالمالحة المتكامل ( ،)INSوأنظمة مراقبة السفن ( ،)VMSو(تحديث السرعة الصفرية ())ZUPT
	خاصية ضبط االتجاه في حالة الثبات /ضبط االتجاه في أثناء الحركة لتقليل وقت التشغيل المبدئي ألدنى حد الخصائص االختيارية للنظام التفاضلي لتحديد المواقع عالميًا ( /)DGPSالتحريك الفوري ()RTK	حلول ما بعد المعالجة لتحسين دقة مالحة المقذوف فوريًا	دعم مرن للمهايئات بما يتوافق مع بيئات التشغيل المختلفة	موثوقية عالية للوفاء بمتطلبات التشغيل في ميادين المعارك شديدة الصعوبة	-حل مثالي بالنظر إلى السعر  /األداء
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نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية
( /)GNSSنظام المالحة بالقصور الذاتي
( )INSمضمن مُقاوم للتشويش ()AEGIS

نظام أمان متكامل للطيران يعمل باألشعة
تحت الحمراء ()STIR
أوجه االستخدام
	جهاز أمان للطيران للطائرات المروحية (الهليكوبتر)	بيروسكوب حراري لمسح محيط المركبات األرضية المدرعة	الجيل القادم من العناصر المتحركة غير المأهولة مثلالطائرات بدون طيار ( ،)UAVأو أنظمة الطيران غير
المأهولة ()UAS

الخصائص واإلمكانيات
	تكوين صورة حرارية باستخدام كاميرا أشعة تحت حمراء ()IRستريو (كاشف أشعة تحت حمراء طويلة المدى  /LWIRكاشف
من النوع Vox)480 x 640
	االستحواذ على معلومات أمان الرحلة باستخدام وحدة مستشعر(نظام تحديد المواقع عالميًا ( ،)GPSونظام اإلحالة على
االرتفاع والتوجه ( ،)AHRSومقدر مسافات ليزري (،)LRF
وجهاز رادار لقياس االرتفاعات)
	تكامل بيانات الصورة وبيانات المستشعر عبر متحكم استقرار متكامل	عرض معلومات أمان الرحلة وهي صورة األشعة تحت الحمراء،والسرعة ،واالرتفاع ،والموقع ،ومسافة الهدف عبر جهاز العرض
	-جيمبال ثنائي المحور مُثبت على قاعدة الطائرات

 الطائرات المروحية والطائرات الثابتة الجناح الطائرات بدون طيار ()UAVs الدبابات األسلحة الموجهة المركبات األرضية العسكرية -المركبات /الروبوتات غير المأهولة

الخصائص واإلمكانيات
	نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية (/)GNSSنظام المالحة المتكامل ( /)INSمقاوم للتشويش
	تقديم حل مالحي ثالثي األبعاد موثوق ومستمر	مستشعرات قصور ذاتي تكتيكية متنوعة (اختيارية)	خاصية ضبط النظام لبيئات التشغيل المتنوعة	قدرة مقاومة تشويش اعتما ًدا على هوائي مصفوفة خماسيالعناصر لمواجهة تداخالت النطاق العريض /النطاق الضيق
	خاصية تكوين الحزم باستخدام بيانات االرتفاع بالمنصةMIL-STD-461F, MIL-STD-810G, MIL-STD-704F	-

المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
مسافة االكتشاف

أكثر من  2كم

زاوية االكتشاف

يسار /يمين  60±درجة
أعلى /أسفل  10~45-درجات

الدقة

( 480 x 640فرديًا)

النوع

تصوير ثالثي األبعاد باألشعة تحت
الحمراء ( )IRستريو

الخطأ النسبي في المسافة

أقل من 10%

معدل االكتشاف

أكثر من 95%

الخرج

أكثر من  5هرتز

الموثوقية

MIL-STD-810G
MIL-STD-461G

الترددات

نظام تحديد المواقع عالميًا  ،GPS L1 C/Aونظام المالحة
باألقمار الصناعية غلوناس GLONASS L1

وقت التشغيل على البارد  90ثانية
وقت التشغيل على الدافئ  60ثانية
وقت التشغيل على الساخن  20ثانية
JSR

ً
(إجمال)
 OOديسيبل

قناة التردد الراديوي

 5قنوات

دقة الموضع

< 3ماحتمال الخطأ الدائري ()CEP

دقة السرعة

<  0.5م /ث بحساب جذر متوسط المربع
 0.1درجة بحساب جذر متوسط المربع ()RMS
(التفاف ،ارتفاع)
 0.3درجة بحساب جذر متوسط المربع (( )RMSالتوجه)
 55+ ~ 40-سلزيوس،

دقة االرتفاع
درجة حرارة التشغيل
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أوجه االستخدام

مجموعة االتصاالت لنظام تحديد المواقع عالميًا (( )GPSمستقبل نظام تحديد المواقع عالميًا ومُرسل عن بعد)
أوجه االستخدام

 العديد من األسلحة الموجهة /الصواريخ الموجهة التي تتطلب تأكيد االستهداف اختبار اإلنتاج الموسع للقذائف أو الصواريخ الجديدة ،واختبار التدريب عليها تطوير مفهوم عملياتي جديد للقذائف أو الصواريخ الموجهة -تحسين أداء القذائف أو الصواريخ الموجهة ،أو تطويرها

الخصائص واإلمكانيات

	حل مشكلة تداخل التردد الراديوي ( )RFبين هوائي مستقبل نظام تحديد المواقع عالميًا ( )GPSوهوائي البث عن بعد حل تبديلي ( )SWaPومنخفض التكلفة لجميع مهايئات األنظمة	-يُمكن استخدامه في اختبار اإلنتاج الشامل ،واختبار التدريب واختبار ساحات المعارك لحساب مسار المقذوفات الباليستية

المواصفات الفنية
مواصفات نظام تحديد المواقع عالميًا ()GPS
نطاق التردد

GPS L1

عدد القنوات

 24قناة أو أكثر

دقة تحديد الموضع

أقل من  5.0أمتار (احتمال الخطأ الدائري ())CEP

المدة الالزمة حتى تحديد الموضع ألول مرة ( )TTFFالتشغيل على البارد في غضون  60ثانية ،والتشغيل على الساخن  20ثانية
مواصفات نظام تحديد المواقع عالميًا ()TML
نطاق التردد

النطاق( S- 2.39~2.2جيجا هرتز)

التضمين

تضمين تشفير النبضات ( /)PCMتضمين التردد ( - )FMإبدال إزاحة
الطور الرباعي زاويًا عند البدء ()SOQPSK

معدل النقل

 10ميجابايت ثانية

معلومات النقل

بيانات نظام تحديد المواقع عالميًا ( /)GPSبيانات تضمين تشفير النبضات
(( )PCMمُدخل .خارجي)

طاقة كتلة تحويل رفع اإلشارات ()TRF

 1واط

وحدة نظام مالحة عالمي عبر األقمار الصناعية ( )GNSSمقاومة للتشويش مدمجة ()CAJM
أوجه االستخدام

 الطائرات بدون طيار ( / )UAVsالمركبات األرضية غير المأهولة ( /)UGVsالطائرات المُسيّرة المركبات األرضية التكتيكية -الروبوتات ذاتية الحركة غير المأهولة

الخصائص واإلمكانيات

 وحدة مقاومة التشويش المُدمجة المعتمدة على هوائي مصفوفة الرفض الفوري للتشويش على النطاق الضيق /النطاق العريض باستخدام التفريغ وتكوين الحزم الخيار :مستقبل نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ( )GNSSمدمج أو خرج تردد راديوي -دعم العديد من حلول التبديل المتنوعة وفق احتياجات العميل

المواصفات الفنية
GPS L1
GNSS
تفريغ يعتمد على  4هوائيات نمط استقبال متحكم بها
الخصائص
()CRPA
> 000ديسيبل @ موجة مستمرة ()CW
أداء مقاوم للتشويش
بالنسبة بين التشويش /اإلشارة ( 000> )J/Sديسيبل @ التشويش الجوسي األبيض المُضاف ()AWGN
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عدد القنوات

 15قناة

الطاقة

< 15واط @ 5فولت  -تيار مستمر

أبعاد الوزن

< 25x92x56مم < 0.25كجم

C4ISR

Jain Technology

http://www.jain.co.kr/?locale=eng

تأسست  Jain Technologyعام  1991لتكون شركة متخصصة في التقنيات فوق الصوتية .ونحن
نطور وننتج معدات الكتشاف القناصين ومعدات التدريب على التصويب بأسلحة القنص الضرورية
لألغراض العسكرية.

الهدف الذكي للتدريب على الرماية

نظام مقاوم الكتشاف القناصين
()SODA-v

أوجه االستخدام

أوجه االستخدام
	جهاز اكتشاف القناصين ومراقبتهم للمركبات ()SODA-V -نظام كشف القناص المضاد

 الهدف الذكي للتدريب على الرماية	( SPLUS-Sيمتاز الهدف الذكي بموضعة دقيقة اعتما ًداعلى صوت القناص)

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

 التعرف على موجه الصدمة واالنفجار الفوهي عند فوهة السالح تنبيه سمعي وبصري MIL-STD-810G, 461F توفير إحداثيات شبكية لمصدر الطلقات	تحديث موضع الهدف استنا ًدا إلى حركةالمركبة
	حامل للمركبات مخصص للمركباتالمدرعة ،وعمل الشرطة (مجموعة
أدوات يسهل ضبطها وتكييفها لجميع
المركبات)
	حماية المواقع في المعسكرات العسكرية،والمحطات النووية ،وكبار الشخصيات

 تسديد تلقائي على الهدف (مؤشر ليزري) عرض فوري على المساعد الشخصي الرقمي ()PDAوالحاسوب
 461F ,MIL-STD-810G	جهاز آمن ،ال حاجة لدخول خط الرماية تدريب القناصين على الطلقات بعيدة المدى تدريب المُجندين الجدد على الرماية -تدريب القوات الخاصة

المواصفات الفنية
(عرضا)×ً 0.47
ً
ً
(عمقا) 8.0
(ارتفاعا)×0.47
الطول (م) الوزن (كجم) 0.63
مدى الكشف

 1500م (بحد أقصى)

دقة االكتشاف (االتجاه)

 2.2±درجة

المواصفات الفنية

دقة االكتشاف (المسافة)

%5±

أقصى مدى للكشف

 1200م

احتمال االكتشاف

98%+

دقة نقطة اإلصابة

 5.56 ±مم (بحد أدنى)

التكيف البيئي

MIL-STD-810GMIL-STD-461F

نصف قطر االكتشاف

( 5~3بحد أقصى)
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Tel: +82-2-856-4114 / Fax: +82-2-856-9503
E-mail: smc@jain.co.kr
Add: #710, E&C II, 55 Digital-ro 33, Guro-gu, Seoul, Rep. Korea

C4ISR

AeroMaster

http://www.amc21.co.kr
Tel: +82-55-853-2975 / Fax: +82-55-853-2976
E-mail: gilsion@amc21.co.kr
Add: 345, Haeansaneop-ro, Sanam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

 Areo Master Corpهي الشركة التي تضطلع بالدور الرئيسي في مجال إلكترونيات
الطيران وما يتصل بذلك من تطوير البرمجيات في كوريا .ومنتجاتنا الرئيسية هي أنظمة
تسجيل بيانات الطيران ووحدات التحكم باألنظمة الفرعية والمحطات األرضية المتنوعة في
مجال المعدات وبرنامج تكامل هياكل الطائرات ( )ASIPوبرنامج إدارة صيانة محركات الطائرات ،وبرامج الطيران العملياتية
( )OFPsوما إلى ذلك في مجال البرمجيات.

وحدة واجهة استخدام عن بعد
أوجه االستخدام
وحدة الواجهة عن بعد ( )RIUوحدة مستقلة فورية عالية الموثوقية مدمجة ضمن نظام التحكم بالطيران في الطائرات .ووحدة
الواجهة عن بعد تمتاز بقدرة معالجة منفصلة وإشارة أنالوج تناظرية واالتصال بكمبيوتر التحكم بالرحالت باستخدام واجهة
.MIL-STD-1553B

الخصائص واإلمكانيات

(عرضا)  230 xمم ً
ً
ً
(ارتفاعا)
(عمقا)  40 xمم
  250مم 1.9 -كجم

المواصفات الفنية
 MIL-STD-1553B Mux Bus 2CH قاعدة 100 /10 تي إيثرنت قناة واحدة  RS-422/485قناة واحدة خرج متمايز  60قناة دخل متمايز  95قناة دبوس مهايئة منفصلة لإلدخال  8قنوات خرج تناظري  10-0فولت تيار مستمر  4قنوات خرج تيار تناظري  10 -/+ميلي أمبير قناتي دخل تناظري فردي موقوف  12قناة دخل تناظري تفاضلي  12قناة سعة الوقود .D. C 9 Pقنوات
 -مُدخل مدى معامل القوة robe 0-250 - 
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نظام نقل البيانات
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

(عرضا)  230 xمم ً
ً
ً
(ارتفاعا)
(عمقا)  130 xمم
  126مم 3.5 -كجم

المواصفات الفنية
  MIL-STD-1553Bقناتين  -إيثرنت  4قنوات بروتوكول النقل التسلسلي غير المتزامن ( )UARTقناتان مدخالت /مخرجات ( )I/Oمنفصلين  8قنوات مدخل فيديو قناة واحدة -مدخل صوتي قناتان

برنامج تحليل بيانات الحوادث
أوجه االستخدام
برنامج تحليل البيانات غير المنتظمة ()MDAS
	ويدعم برنامج تحليل البيانات غير المنتظمة ( ،)MDASتقصي حوادث الطيران بالحصول على بيانات الرحالت من مسجلبيانات الرحلة لسلسلة الطائرات T-50إلعادة إنتاج موقف الطيران الفعلي في وقت وقوع حادث الطيران ،وتقديم البيانات
لتحليل سبب الحادث.

المواصفات الفنية
 استخالص بيانات الرحلة قائمة معلمات بيانات الرحلة الرسم البياني لمعلمات بيانات الرحلة مسار الرحلة ثنائية األبعاد محاكاة الرحلة ثالثية األبعاد -التحكم في محاكاة الرحلة

- 109
108 -

C4ISR

يتصل نظام نقل البيانات ( )DTSبكمبيوترات المهمة باستخدام  MIL-STD-1553Bوواجهات اإليثرنت لتبث بيانات التخطيط
للمهمة وبيانات موجز معلومات المهمة فيما بين الطائرات واألرض.

C4ISR

BlueWaveTel

http://www.bluewavetel.com
Tel: +82-10-5452-4257
Tel: +82-42-864-0283
E-mail: bwt@bluewavetel.com

صرح متخصص في تطوير أحدث تقنيات الهوائيات ومنتجات الترددات الالسلكية ( )RFذات الصلة،
كما ترد وتُوظف في العديد من تطبيقات أجهزة االتصال الالسلكي مثل االتصاالت الالسلكية في مجال
الدفاع ،وأنظمة اتصاالت األقمار الصناعية مثل أجهزة االتصال الالسلكية المستخدمة في مجاالت الدفاع،
وأنظمة االتصاالت عبر األقمار الصناعية ،وشبكات االتصال المتنقلة ،وأنظمة الرادارات ،والهوائيات المخصصة للطائرات
بدون طيار ( ،)UAVونظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ( )GNSSوالواي-فاي ( )Wi-Fiو ،ETCSوإنترنت
األشياء ( ،)IOTو ITSو V2Xوما يتصل بذلك من أنظمة.

الهوائيات العسكرية
أوجه االستخدام

كابل مزدوجة النطاق
(قنابل)

كابل مزدوجة النطاق
هوائي القياس عن بعد
هوائي مجنح

هوائي القياس عن بعد
(قنابل موجهة)

هوائي مجنح (طائرة)

المواصفات الفنية
هوائي القياس عن بعد (قنبلة موجهة)

العناصر

هوائي مزدوج النطاق (قنبلة)

التردد

نظام تحديد المواقع عالميًا ( /)GPSنظام المالحة باألقمار
التردد العالي الفائق ( /)UHFنطاق L
الصناعية غلوناس ( /)GLONASSنطاق L

توجيهي
نمط الحزمة
مستقطب خطيًا ( / )LPمستقطب عرضيًا ()CP
االستقطاب
نسبة الموجة الدائمة للجهد ( 2.5< )VSWRو3
0
كسب (ديسيبل آيزوتروبي)
هوائي لنطاق مزدوج ملتحم
مالحظات

هوائي مجنح (طائرة)
التردد العالي الفائق ( /)UHFنطاق L

منحنى جبري كلي
نمط ارتجاعي
مستقطب خطيًا ( / )LPمستقطب عرضيًا ( )CPمستقطب خطيًا ()LP
<2.0
<2.0
3.6/1.9
0.1-/+3.0
تحديد الصديق من العدو ( )IFFللطائرات
من النوع  Fالمعكوس

تقنية هوائي متقدمة (تعقب بالقمر الصناعي)
أوجه االستخدام

نظام تعقب بالقمر الصناعي

المواصفات الفنية
العناصر

هوائي مصفوفة مسطحة
لنظام التعقب بالقمر الصناعي

التردد

النطاق  /L-النطاق  /S-النطاق  /C-النطاق  /X-النطاقKu-

هوائي تعقب قمر صناعي لألرصاد الجوية

كسب

 32.0ديسيبل آيزوتروبي

> 12.5ديسيبل آيزوتروبي

االستقطاب

مستقطب خطي (:Txرأسيًا :Rx/أفقيًا)

االستقطاب الدائري في اتجاه عقارب الساعة ()RHCP

>  3.2درجة زاوية السمت
عرض الحزمة  3ديسيبل
>  3.2درجة االرتفاع

>  30درجة @  10درجات زاوية السمت /االرتفاع

اتصال السلكي لقمر صناعي
لالتصاالت

تتبع القمر الصناعي للحصول على معلومات عن الطقس
واألرصاد الجوية

مالحظات
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هوائي
نطاق Ku

هوائي
L-Band

هوائي المركبات الطائرات بدون طيار
أوجه االستخدام
الطائرات بدون طيار ()UAV
العناصر

هوائي قياس عن بعد (الطائرات بدون طيار ())UAV

التردد

التردد العالي الفائق ( /)UHFنطاق L

كسب

 2.0ديسيبل آيزوتروبي

االستقطاب

مستقطب خطيًا ()LP

نسبة الموجة الدائمة
للجهد ()VSWR

<2.0

نمط الحزمة

في جميع االتجاهات األفقية

مالحظات

ضبط الجناح /جسم الطائرات بدون طيار ()UAV

هوائي نظام المالحة العالمي عبر األقمار
الصناعية (( )GNSSأقمار صناعية)
أوجه االستخدام
نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ()GNSS

المواصفات الفنية
العناصر

هوائي نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية ()GNSS

التردد

 1.575.42ميجا هرتز  1.023 ±ميجا هرتز

كسب @ زاوية السمت

 5.00ديسيبل آيزوتروبي ~  5.5ديسيبل آيزوتروبي

االستقطاب

االستقطاب الدائري في اتجاه عقارب الساعة ()RHCP

المعاوقة

 50أوم

النسبة المحورية @ زاوية السمت < 3.0ديسيبل

هوائي مقاوم التشويش
أوجه االستخدام
هوائي مقاوم التشويش

المواصفات الفنية
العناصر

هوائي مقاومة التشويش

التردد

1.561جيجا هرتز ~  1.605جيجا هرتز

كسب

6dBic

االستقطاب

النسبة المحورية لالستقطاب الدائري في اتجاه
عقارب الساعة ()RHCP

نسبة الموجة الدائمة للجهد (2.0:1 )VSWR
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المواصفات الفنية

C4ISR

Broadern

http://www.broadern.co.kr
Tel: +82-31-8055-2700 / Fax: +82-31-8055-2701
E-mail: admin@broadern.co.kr
Add: 32-5, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myen, Hwaseong-si, Rep. Korea

بما يفوق  20عامًا من الخبرة في تطوير وتصنيع وحدات الموجات المليمترية مثل الرادارات
والحرب اإللكترونية واالتصاالت األرضية واتصاالت األقمار الصناعية ،وأجهزة الباحث ،وما
على شاكلة ذلك اعتما ًدا على فريق البحث والتطوير الممتاز لديها .ولقد أنتجنا العديد من وحدات الميكرويف واألنظمة الفرعية
لعمالء مثل  Hanwha Systemsو Agency for Defense Developmentوشركات الدفاع من خارج البالد .إننا
قطعنا على أنفسنا وع ًدا أن نصير أحد أقطاب قطاع الدفاع معتمدين في ذلك على أعلى مستويات الجودة وأفضل التقنيات ،ونحن
في الوقت نفسه نقيم شراكات قوية مع عمالئنا وشركاء عملنا ونجاحنا باالعتماد على ثقافة الشركة المعتمدة على األشخاص.

طائرات اإلنذار المبكر
(مصفوفة تحويل بالنطاق العريض)BSM :
الخصائص واإلمكانيات

وحدة مُثبتة على الطرف األمامي مطلوبة لجمع موجات راديو العدو وتحليلها

المواصفات الفنية

التردد الراديوي

النطاق المنخفض

 2~0.5جيجا هرتز

النطاق المتوسط

 6~2جيجا هرتز

النطاق العالي #1

 18~6جيجا هرتز

النطاق العالي #2

 18~4جيجا هرتز

النطاق القريب ()NF

(النطاق المنخفض(/4 ))LB
(النطاق المتوسط(/5 ))MB
(النطاق العالي ( 6 ))HBديسيبل

تموج الكسب

 1.5±ديسيبل

OIP3

 20ديسيبل ميلي واط

خاصية االختبار الذاتي المدمج ()BIT

الوظائف
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وحدة مُرسل  -مستقبل لنظام الدفاع الجوي صواريخ أرض جو L-SAM
الخصائص واإلمكانيات

C4ISR

 تطوير وحدة مُرسل-مستقبل يمكن تثبيتها في هوائي مصفوفة طورية. تصميم وحدة خفيفة صغيرة الحجم ذات هيكل مُشتت للحرارة مُصممة بما يضمن سهولة التجميع والفك ألغراض الصيانة مُصممة بما يُحقق استقرار طاقة الخرج -مُصممة لتحمل التنوع الكبير في درجات الحرارة

المواصفات الفنية
تردد التشغيل

نطاق S

كسب Tx

 10ديسيبل  0.5 ±ديسيبل

كسب Rx

> Oديسيبل

مقدار تشتت Rx

<  4ديسيبل

مدى الطور

 6بت

مدى التضاؤل

 6بت

وحدة إرسال واستقبال ( )TRMلرادار بمصفوفة مسح إلكتروني نشط ()AESA

الخصائص واإلمكانيات
 تقنية وحدة إرسال واستقبال ()TRMمُصغرة الحجم وخفيفة الوزن ج ًدا
 تقنية  SSPAعالية الطاقة بنطاق X تقنية وحدة إرسال واستقبال ()TRMبهيكل مصفوفة بنطاق X
 تقنية معالجة اإلشارة عالية السرعة تقنية مستقبل منخفض التشتت تقنية حماية المستقبل تقنية محول الطور -6بت -تُستخدم في هوائي مصفوفة طورية

المواصفات الفنية
تردد التشغيل

نطاق X

خرج الطاقة

> OOواط

كسب TX

> 36ديسيبل

كسب Rx

> 25ديسيبل

مقدار التشتت

< 4.5ديسيبل

أقصى قدرة إدخال 1
ديسيبل @RX

< 37 +ديسيبل ميلي واط@
موجة مستمرة ()CW

عرض النبضة

<  200ميكرو ثانية بحد أقصى

قاطع التيار المصنف

15%

زمن الصعود /الهبوط

< 100ميكرو ثانية

االتصال (على التوازي)

RS422
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EOS CORPORATION

http://www.eos.co.kr

Tel: +82-32-816-5566 / Fax: +82-32-815-5466
E-mail: yckim@eos.co.kr
Add: 103, Namdong-Daero, Namdong-Gu. Incheon, Rep. Korea
نظرا ألننا أحد كبار مصنعي ألواح الدوائر المطبوعة ( ،)PCBفإننا نُقدم لعمالئنا منتجات قوية وصديقة
ً
للبيئة .وألننا شركة دولية ،فإننا ال نعمل في كوريا فقط ،إنما لدينا أعمال وأنشطة في جميع دول العالم.
حل ً
وتقدم شركة ً EOS Corporation
شامل لجميع أنواع ألواح الدوائر المطبوعة ( ،)PCBواحتياجات تقنية التثبيت السطحي
( )SMTلمختلف أنواع الشركات بدءًا من التصميم  CADحتى التصنيع.

بطانة معدنية /بطانة تيار مرتفع
أوجه االستخدام

 اآلليات والمركبات (المركبات الكهربائية،والمركبات الكهربائية الهجينة ،إلخ)
 عاكس محرك (مولد طاقة) استبدال قضيب التوصيلعال
عال تيار ٍ
 لوحة محطة جهد ٍعال
 جهد انهيار ٍ -حركية صغيرة

الخصائص واإلمكانيات
 مسار السماكة التفاضلي -لوح دائرة مطبوع ألومنيوم مُضفرة (بطانة)

المواصفات الفنية

 حفر على الجزء الخلفي -متوفر عدة مواد ذات مستوى  DKمنخفض

لوحات الدوائر المطبوعة لترددات الراديو/الميكروويف
أوجه االستخدام

 السيارات الرادارات إلكترونيات الدفاع /الطيران األجهزة الطبية وأجهزة التصوير -معدات االتصال المركبة والمعقدة

المواصفات الفنية

 طالءات وتقفيالت األسطح التفاضلية تجمع مواد هجينة -مواد خاصة

الخصائص واإلمكانيات

 تصفيح الحافة ألغراض التدريع والتوصيل األرضيعال لالستخدامات حتى  80جيجا هرتز
	مواد ذات تردد ٍ(لوح الدائرة المطبوعة الهجين)
 فجوات ،أو ثقوب مخوشة ،أو درفلة العمق -جميع أسطح ألواح الدوائر المطبوعة المعمول بها في القطاع متاحة
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FOSTEC

http://www.fostec.co.kr

ً
انطالقا من تراكم
 FOSTEC INCشركة رائدة متخصصة في االتصاالت البصرية
خبراتنا التكنولوجية وعملنا المستمر على تطوير أجزاء اتصال بصرية لتحقيق أفضليات
العمالء بجودة عالية وسعر معقول تنافسي .تمتاز  FOSTECبوعيها العميق "أن كل تطوير لصالح العميل هو تطوير
لصالحها" ،ودائمًا ُ
تكرس جهود وفكر موظفيها وطاقتهم في كل منتج بتوجه فكري في المقام األول .إذا كان لديك أسئلة ما حول
منتجاتنا ،فإنه يُرجى االتصال بنا عبر قسم األسئلة واألجوبة في الصفحة الرئيسية ،أو عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف .وسوف
نُسرع إتمام طلبك وتنفيذه .إن  FOSTECقطعت على نفسها وع ًدا بأن تصير "شركة متخصصة في األلياف البصرية" عبر
إدارة شركة جيدة ،وهي إدارة شركة تتسم بالسرعة وتحسين اإلنتاجية وتطوير منتجات جديدة.

ألياف بصرية لالستخدامات العسكرية والطيران
أوجه االستخدام
 القطارات االستخدامات العسكرية /الطيران الكمبيوترات /المستهلكون السيارات االستخدامات الصناعية /تصنيع األدوات  -مجاالت البترول وسائل النقل والمواصالت -االتصاالت /األجهزة المحمولة باليد

جهاز لف كابل األلياف البصرية العسكرية
أوجه االستخدام
 لف أو سحب الكابل في الميدان -معدة رئيسية للسحب السريع للكابل في أثناء استخدام الكابالت

المواصفات الفنية
اسم المنتج

االرتفاع

حلقة سحب الكابالت
لالستخدامات العسكرية

 700مم

الطول
 100متر

غير مستخدم
الوقت
 30دقيقة

العمق

العرض

الوزن

بحد أقصى
 750مم

بحد أقصى
 550مم

< 15كجم

المواد
الفوالذ

مستخدم
عدد األشخاص المطلوبين الوقت
2

عدد األشخاص المطلوبين

 7دقائق

1
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Tel: +82-31-318-9350 / Fax: +82-70-4216-2251
E-mail: sales9350@fostec.co.kr
Add: 40, MTV 20-ro 12street sunggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

جهاز الربط ميداني بصري عسكري
أوجه االستخدام
 اإلصالح والتجديد -شبكات االتصال

المواصفات الفنية
درجة حرارة التشغيل
مقاومة المياه
حمل الشد
نصف قطر االنحناء
الحجم
سعة التقسيم

 40سلزيوس حتى  85 +سلزيوسIP68
 1000نيوتن
 75مم
أقصى طول  300مم
4C

جهاز الربط باالنصهار
الخصائص واإلمكانيات
	محاذاة أساسية لأللياف البصرية ،استهالك جهاز الربط باالنصهار لأللياف شديد االنخفاض	تقسيم مُدمج سريع في  7ثوان ،تسخين عالي الكفاءة  18ثانية	تكبير بصري حتى  320مرة ،تقسيم مدمج  5مم لأللياف البصرية لمسافات قطع بالغة القصر  300مجموعة من أوضاع تقسيم مدمج 100 ،مجموعة من أوضاع تسخين  1000مجموعة من سجالت الدمج ،وتخزين  64صورة كباس ضاغط سيراميكي ،وكتلة سيراميكية على شكل  ،Vوتركيب شامل متكامل تقسيم ثنائي االتجاه ،وتقسيم تلقائي ،والتكثيف الحراري الذكي واجهات يو إس بي وبطاقة  ،SDوتحديث برنامج تلقائي U-Disk	-بطارية ليثيوم معيارية مدمجة ،تدعم  220مرة تقسيم وتسخين

المواصفات الفنية
الطراز
طريقة المحاذاة

FS-17S
محاذاة أساسية ،ومحاذاة طبقات التكسية

األلياف التي يمكن التنفيذ عليها

جميع أنواع األلياف الضوئية الشائعة ،واأللياف المعزولة بالمطاط ،والتوصيالت التي تستوفي المتطلبات
G657 ،G655 ،G 652 ،ITU-T G.651

نصف قطر األلياف الضوئية

التكسية 1-80 :ميكرومتر ،طبقة التغطية: 3-0.1م م

طول القطع

 16-5مم (قطر األلياف الضوئية المغطاة 250 ≤ :ميكرومتر)
 10مم (قطر األلياف الضوئية المغطاة 3-0.25 :مم)

استهالك جهاز الربط باالنصهار
(القيمة االسمية)

األلياف أحادية الوضع ()SMF 0.02ديسيبل /األلياف متعددة الوضع ()MMF 0.01ديسيبل/
األلياف المشتتة ()DSF 0.04ديسيبل

فاقد اإلرجاع
وقت جهاز الربط باالنصهار (القيمة االسمية)
وقت التسخين (القيمة االسمية)
اختبار قوة الشد
أنبوب انكماشي حراري
شاشة جرافيكس
مصدر طاقة خارجي

األلياف المشتتة غير الصفرية ( ،)NZDSFأفضل من  60ديسيبل
ثوان
ٍ 7
 18ثانية
 2.25-1.96نيوتن
 60مم 40 /مم ،وسلسلة من األنابيب االنكماشية الحرارية
شاشة  4.3بوصة عرض بلوري سائل ( )LCDعالية-األداء
تيار متناوب :تيار متناوب  240-100فولت 60 ،هرتز  .1-0أمبير :تيار مستمر 1-10 :فولت
(ارتفاعا)  154 xمم ً
ً
ً
(عمقا)
(عرضا)  130 xمم
 120مم
(دون الوسادة المطاطية المضادة-لالهتزاز)  1.59كجم (محرك مضيف)  0.37كجم (بطارية)

أبعاد الوزن
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GROUND

http://www.eca3g.com

 Ground Coوفرت خدمات شاملة للحماية من البرق منذ  1999بتقنية حاصلة على
براءة االختراع لحماية أنظمة البروتوكول الداخلي الرقمية المرتبطة شبكيًا؛ ألجل تحقيق
الحماية المثالية في أكثر من  5800موقع في كوريا وخارجها (ماليزيا ،والهند ،والبرازيل ،وإندونيسيا ،وتركيا ،واألردن ،وبيرو،
واإلكوادور) المخصصة بشكل رئيسي للمنشآت العسكرية ومنشآت األمن القومي.

نظام التأريض الرقمي
أوجه االستخدام
	جهاز شامل للحماية من البرق لالتصاالت اإللكترونية الرقمية ،ونظام بروتوكول داخلي متصل شبكيًا،والرادارات ،والبث الرقمي ،ومراقبة عنوان  ،IPوالرادارات المتحركة ،ومركبات القيادة ،والتحكم،
واالتصاالت ،والحواسيب ،واالستخبارات ،وحماية ألواح الدوائر المطبوعة ( ،)PCBوشريحة الدوائر
المدمجة ( ،)ICواألجهزة الرقمية.
 األماكن الصخرية والجبلية حيث يصعب التأريض -االستخدامات البحرية ،واألرصاد الجوية ،ونظام مراقبة الكوارث

الخصائص واإلمكانيات
	حماية شاملة من البرق مع الحماية من الصواعق تتيح تساوي الكمون والتأريض المشترك(كمون-تأريض مشترك يُقارب الصفر)
	جهاز تأريض ال يحتاج للدفن في األرض يُؤمن الحماية المثالية من البرق(براءة االختراع األمريكية رقم .)PATENT 7,652,865 B2
	ما من حاجة لقضيب تأريض إضافي	ال حاجة لمقاومة تأريض منخفضة	-الحماية من الطفرات أو الصواعق العكسية وزيادة التأريض المحتملة ،وصواعق البرق متعددة النبضات

المواصفات الفنية
 أقصى تفريغ للصواعق 480 :كيلو أمبير (الطراز )eca3G-LM ال حاجة لقضيب تأريض للرادار /مركبات االتصال /المالجئ	تقنية إستراتيجية عسكرية ،يجري تصديرها إلى ماليزيا ،والهند ،وتايالند ،والبرازيل ،وإندونيسيا ،وتركيا ،وبيرو،واإلكوادور ،واألردن
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Tel: +82-2-572-0008 / Fax: +82-2-572-3224
E-mail: ceo@ground.co.kr / Add: 950, Deokgum-ro, Geumwang-eup,
Umseong-gun. Chungbuk, 27681, Rep. Korea
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HANKUK FIBER

https://www.hfiber.com/home/main/main.asp
Tel: +82-55-355-0081 / Fax: +82-55-353-4924
E-mail: wax58@hfiber.com / Add: 85, Chunhwa-ro, Bubuk-myeon, Miryang-si,
Gyeongsangnam-do, Rep. Korea.

تصف الحكومة الكورية  HANKUK FIBERعلى أنها "شركة
صناعية دفاعية" ،ولقد أنشأت الشركة مصنعها الثاني Miryang
ً
مركزا في  DAEJEONلبحوث التصميم والتقنية
(لقسم الطيران والدفاع) ،وكذلك

( RADOMEقبة رادار)
أوجه االستخدام
رادار مراقبة بحرية ،وهوائي تتبع مدار األقمار الصناعية ،ورادار اعتراض المدفعية

الخصائص واإلمكانيات
رادار مراقبة بحرية
 قبة رادار أرضية* التصميم والتصنيع والتركيب في الموقع
* عاكس مُركب
هوائي تتبع مسار األقمار الصناعية الكورية
 قبة رادار من النوع المفتوح* نظام مضاد للتجميد لقسم الفتحة
* تصميم نظام فتح ميكانيكي
رادار كوري العتراض المدفعية
 قبة مٌركبة للهوائي (هيكل كربوني) قبة عالية الكفاءة ج ًدا في التخلص لما يزيد على  99.99%من الفيروسات والبكتريا العادية. -تشغيل آلي بخط ناقل
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HUMEDIA

http://humd.co.kr

إننا شركة تقنية متخصصة في االتصاالت بدءًا من التصميم الرقمي وتصميم التردد الراديوي/
الفائق وأجهزة اإلرسال /االستقبال الرادارية وتصميم معدات االتصال في حالة الكوارث في
قطاع الدفاع واتصاالت الكوارث .ونحن بدورنا سنحول  Humediaإلى شركة مستقلة تقنيًا في مجال االتصاالت العسكرية ومجال
االتصاالت الالسلكية بالتطوير المستمر غير المتوقف للتقنيات.

 UPCنطاق X -

تقنية وحدة إرسال واستقبال ()AMP
نطاق X -

 نظام تكتيكي TICN تقنية تصميم مُركبة PLL تشتيت طوري منخفض -خصائص النطاق العريض

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
تردد الخرج

 نظام تكتيكي TICN مضخم ( )AMPذو طاقة خرج عالية كفاءة عالية -ترانزستور حقلي وصلي بزرنيجيد الغاليوم ()GaAs FET

المواصفات الفنية
نطاق X -

نسبة التسرب المجاورة من
 1ديسيبل سي أو أقل
القناة ()ACLR
التسطيح

 2ديسيبل @ نطاق عريض

نسبة الموجة الدائمة للجهد
()VSWR

( 1:1.5بحد أقصى)

تردد الخرج

نطاق X -

P1dB

 42ديسيبل ميلي واط

الكسب

 36ديسيبل

الخطية

( 1:1.5بحد أقصى).

قناع البث

يُستخدم في األنظمة التكتيكية
(مُركب تردد مُدمج)
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 35ديسيبل سي عند تردد راديوي  11±ميجا هرتز
 55ديسيبل عند تردد راديوي  22.5±ميجا هرتز

C4ISR

Tel: +82-31-689-4011 / Fax: +82-31-689-4012
E-mail: humedia@humd.co.kr / Add: B Tower 23F, Gunpo IT Valley, 17,
Gosan-ro 148beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Rep. Korea

وحدة اإلرسال الرقمي
الخصائص واإلمكانيات
 نظام تكتيكي TICN بث رقمي  3جيجابايت في الثانية واجهة  1310نانومتر 1570 /نانومتر -خاصية تشخيص اإلخفاق التلقائي مدمجة

المواصفات الفنية
 بث رقمي  3جيجابايت في الثانية مدى الطول الموجي ما بين  1570 ~ 1310نانومتر خاصية استكشاف األعطال وتحليلها ،وسبل حلها تلقائيًا  -مدمجة تم استيفاء المعايير العسكرية ذات الصلة. -يُستخدم في األنظمة التكتيكية

جهاز توليف التردد M / W
الخصائص واإلمكانيات
 نظام تكتيكي TICN بث رقمي  3جيجا بايت ثانية واجهة  1310نانومتر 1570 /نانومتر -خاصية تشخيص اإلخفاق التلقائي مدمجة

المواصفات الفنية
خرج مذبذب موضعي ( )LOثابت

 2,000ميجا هرتز

مستوى خرج المذبذب الموضعي ( )LOثابت  13+ديسيبل ملي واط
تشتيت طوري

 90ديسيبل سي عند  1كيلو هرتز1
 10ديسيبل سي عند  100كيلو هرتز
 100ديسيبل سي عند  10كيلو هرتز
 120ديسيبل سي عند  1ميجا هرتز
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Microwave Technologies Group
http://www.mtginc.co.kr

حل ً
توفر  ،MTGمنذ بدايتهاً ،
شامل لهندسة هوائيات الميكروويف .ولدينا حلول مثل الهوائيات،
أنظمة قياس الهوائيات والغرف عديمة الصدى ،وأنظمة التردد الراديوي لقطاعات وصناعات
الميكروويف MTG .ستشهد تغيرات كثيرة ،وستواجه تحديات لتوفر أفضل الحلول للعمالء بتكلفة معقولة في وقت مُحدد فيما
تنظر لعمالئها على أنهم شركاء نجاح وجزء من أسرتنا الكبيرة .ولعمالئنا نوجه جزيل الشكر.

نظام التعقب بالقمر الصناعي
الخصائص واإلمكانيات
 التردد المستخدم :نطاق X -	تغذية عالية الكفاءة لضمان أحجام أصغرفي العاكسات
المواصفات الفنية
	تركيز أساسي ومهايئة كاسيغرين(متعددة األساليب)
حتى  3.6م
عاكس
	نظام ثابت وقابل للنقل وقابل للتركيب على متن 8.5 ~7.8جيجا هرتز
تغطية التردد
السفن
  20ديسيبلفاقد اإلرجاع
وحدة تغذية
	دعم العاكسات حتى  3.6 ~ 2.4م80%
الكفاءة
تحكم LNB
	أوضاع تتبع تلقائية وبرنامج التتبعاكتشاف مستويات  AGCومعالجتها
	استخدام الحلقة االنزالقية والحلقة المشتركة الدوارةPCU
توجيه بمستقبل نظام تحديد المواقع عالميًا ( )GPSوالتوزيع
للتدوير المستمر لزاوية السمت
RS-232/RS-422/LAN
الواجهة
	مضخمات ومواتير سيرفو تيار مستمراالرتفاع /زاوية السمت
نوع الموضع
عالية الكفاءة
زاوية السمت 60 :درجة /ثانية بحد أقصى
	صندوق تروس منخفضة الحركة االرتجاعيةالسرعة
زاوية االرتفاع 10 :درجات /ثانية بحد أقصى
ضابط الموضع
وعالية عزم دوران
سيرفو
نوع المحرك
	موثوقية عالية ودقة تموضع عالية بلغت 0.05°ما يقل عن  1قوس ثانية بحد أدنى ()0.017°
حركة ارتجاعية
 تحكم بحركة  PCباستخدام PCU 510زاوية السمت 60 :درجة /ثانية بحد أقصى
مدى الشوط
 إيثرنت ،يو إس بي ،واجهة متسلسلةزاوية االرتفاع 10 :درجات /ثانية بحد أقصى
برنامج
التشغيل

الوزن

 750كجم

تتبع البرنامج
تتبع الشمس وتحديد اتجاه الشمال الحقيقي
التحكم اليدوي بالموضع
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Tel: +82-41-751-0633 / Fax: +82-41-751-0634
E-mail: mtgbiz@mtginc.co.kr
Add: 276 Yongjin-Ri, Boksu-Myeon, Geumsan-Gun, Chungnam, Rep. Korea

جهاز إرسال وإستقبال النشط
أوجه االستخدام
معدة أساسية ذات كفاءة ألغراض المعايرة والمصادقة على صور رادار الفتحة التركيبية ()SAR

الخصائص واإلمكانيات
	تلقي إشارات رادار الفتحة التركيبية ( )SARمن األقمار الصناعية وتضخيمها وتعديل وقت الترحيل لمحاكاة المقطع العرضيالراداري ( )RCSوصورة مسافة الهدف.
 تحكم بالموضع ثنائي المحور (زاوية السمت واالرتفاع) للتحديد الدقيق لمواضع األقمار الصناعية. يُمكن تحقيق عمليات دمج استقطاب كاملة ()HH, HV, VH, VV يُراقب ويُسجل مستوى اإلشارات المستقبلة والمُرسلة. طاقة تردد راديوي كافية لضمان نطاق مقطع عرضي راداري مرتفع وواسع. -يشتمل على مستقبل وهوائي نظام تحديد المواقع عالميًا ( )GPSلتحديد الموقع ذاتيًا.

المواصفات الفنية
المواصفات الكهربائية
التردد المركزي

 9.66جيجا هرتز

عرض النطاق

 300ميجا هرتز

نطاق المقطع العرضي الراداري  50~30ديسيبل  -متر مربع
استقرار RGS

 0.5-/+ديسيبل

وقت التأخير

 80نانو ثانية ~
 16320نانو ثانية

وقت التسجيل

 60ثانية
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MOORI Technologies
http://www.mooritech.com

 MOORI Technologiesشركة تقنيات كهروبصرية تأسست عام  2008لتقدم أفضل
الحلول عالميًا في مجال مقدري المسافات الليزرية ،وأجهزة مقياس الطيف وحلول تحديد المدى
بانعكاس الضوء أو الليزر ( .)LiDARوبتنفيذ الشركة العديد من برامج الدفاع التي يرعاها الجيش األمريكي ،فإنها اآلن صارت
ضمن رواد تقنيات الليزر اآلمن على العين المعتمد على إربيوم وتقنيات االكتشاف الكيميائي عن بعد للتطبيقات العسكرية باألساس
في كوريا.

مستشعر كيميائي عن بعد

ليزر آمن للعين يعمل بضخ الصمام
الثنائي

أوجه االستخدام
مستشعر كيميائي لتحويل فورييه الطيفي باألشعة تحت
الحمراء ( )FTIRللمسح السريع

الخصائص واإلمكانيات
 تحديد المجال بالليزر التطبيقات العسكرية التخطيط /التصوير ثالثي األبعاد بالليزر مراقبة التلوث -االستخدامات الطبية /البيولوجية

الخصائص واإلمكانيات
 استشعار الغازات السامة عن بعد مراقبة تلوث الهواء اكتشاف التسريبات في المصانع تحليل الهواء داخل المنشآت -التطبيقات العسكرية

المواصفات الفنية
 إربيوم ،إتيربيوم :الليزر الزجاجي تنبيض ليزر غير غازي سلبي الوزن <  45جرامًا MIL-STd-810g-يشمل المستشعر (اختياري)

المواصفات الفنية
 مقياس تداخل من النوع الدوار تصميم منصة يمتاز بالتوافق متين ومقاوم للظروف البيئية -تشغيل عالي االستقرار
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Tel: +82-31-778-6901 / Fax: +82-31-778-6978
E-mail: mooritech@mooritech.com / Add: 909, 42 Changeop-ro, Sujeong-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13449, Rep. Korea

مقياس طيف محمول لتحويل فورييه
لألشعة تحت الحمراء ()FTIR
أوجه االستخدام
-SPeye -محمول

الخصائص واإلمكانيات
 استشعار الغازات السامة عن بعد مراقبة تلوث الهواء اكتشاف التسريبات في المصانع -تحليل الهواء داخل المنشآت

المواصفات الفنية
 تحويل فورييه باألشعة تحت الحمراء محمول سلبي	-SPeyeمحمول يتيح ًتحليل طيفيًا فوريًا
 االكتشاف التلقائي للمواد الكيميائية الصناعية السامة()TICs
	وغير ذلك من الغازات  -مثل األمونيا ،وسداسي فلوريدالكبريت ،وثاني أكسيد الكبريت ،إلخ.

مكتشف النطاق بالليزر
الخصائص واإلمكانيات
 التطبيقات العسكرية األجهزة المحمولة باليد أنظمة المراقبة والمالحظة مراقبة التلوث -حزم مستشعرات للطائرات بدون طيار ()UAV

المواصفات الفنية
 تطوير مقدر مسافات ليزري ،حتى  6كم	ليزر آمن على العين ،طول الموجة  1.5ميكرومتر، 10كيلو واط
	إنتاج شرائح-ليزر آمنة على العين لمقدر المسافات الليزري الوزن  120جرام ،الحجم <  120سم3 -الدقة <  1متر.
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OTS

http://www.ots.co.kr

C4ISR

Tel: +82-42-586-1451(3) / Fax: +82-42-586-1455
E-mail: ots1440@naver.com / Add: OTS Building, 13-6 Boksudongro 87-beongil,
Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, Rep. Korea

نظام رفع وخفض كاميرا CCTV
أوجه االستخدام
 Auto-liftنظام لرفع وخفض كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة ( )CCTVمُصمم للمساعدة في تأمين التفتيش والصيانة
عال أو في مواقع خطرة.
بسرعة وأمان بخفض كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة متغيرة السرعة المثبتة على ارتفاع ٍ

الخصائص واإلمكانيات
 إمكانية التحكم السلكي والالسلكي بالرفع والخفض يمكن تشغيله على ارتفاعات ما بين  30-10م متوافق مع كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ( )CCTVمتغيرة السرعة فيما دون  10كجم(بدقة عالية ( /)HDدقة قياسية ())SD
 ضبط مهايئة خفض االرتفاع لضمان توقي تلف كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ()CCTV خاصية تحديد الحركة لتوقي زيادة األحمال على المحرك الناجم عن التحكم غير الضروري مقاوم للغبار والمياه بدرجة IP55 -خاصية الرفع والخفض بتطبيق الهواتف الذكية (اختياري  /لألندرويد)

المواصفات الفنية
البند
ارتفاع الرفع /الخفض
توافق الكاميرات
طريقة التحكم
درجة حرارة التشغيل
األبعاد
مصدر اإلمداد بالطاقة
حمل الخدمة
مقاوم للغبار والمياه
المواد /الوزن

المواصفات الفنية
 10م  30 /م
األنواع المدعومة :تناظرية /شبكة ،جودة الصورة :جودة عالية ( / )HDجودة قياسية ( ،)SDاألشعة تحت الحمراء ( :)IRمدعومة
مفتاح سلكي (االفتراضي) ،التحكم عن بعد ،لوحة التحكم
 40سلزيوس ~ 75 +سلزيوس 98% ،رطوبة 320 x 300 x 300مم (العرض * العمق * االرتفاع)
تيار متناوب  220فولت 60 /هرتز
حمل الخدمة
IP55
خارجي :فوالذ غير قابل للصدأ ( ،)SUSداخليًا :ألومنيوم  16 /كجم

شهادة  /الشهادات

تسجيل مناسبة جهاز بث االتصال
()KC)/MSIP-REM-ots-AL-300 (AL-100
معتمد من قبل لجنة االتصاالت الفيدرالية بالواليات المتحدة (( / )FCCالفئة أ)
شهادة األداء رقم 1 27-34من قبل الجهات الصغيرة والمتوسطة
إدارة األعمال
مشتريات حكومية ممتازة للمنتج رقم 2015024
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Qnion

http://www.qnion.com
Tel: +82-42-719-2140 / Fax: +82-42-719-2340
E-mail: yjkang@qnion.com
Add: 165, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon-si, Rep. Korea, 34127

إن  ،Qnionومنذ إنشائها عام  ،2000شاركت في العديد من مشاريع تطوير أنظمة األسلحة.
واعتما ًدا على ما تراكم لشركة  Qnionمن مهارات وخبرات ،فإن الشركة مضت في تطوير
حلول مدمجة متكاملة ألنظمة األسلحة اإللكترونية .ويُشار ها هنا بشكل خاص إلى تميز  Qnionفي مجاالت الحرب اإللكترونية
وإلكترونيات الطيران ،وكذلك طورت ووفرت مجموعات تردد راديوي تفي بمتطلبات ومعايير معدات الفضاء.

كومبيوتر /لوحة إلكترونيات الطيران
أوجه االستخدام

نظام تحكم باألسلحة

كمبيوتر مالحي

	الطائرات المروحية	الطائرات ثابتة الجناح -الطائرات المُسيّرة

الخصائص واإلمكانيات
لالستخدام مع المقاتالت العسكرية /قيد التشغيل
تطوير العديد من لوحات وحواسيب الطيران
	لوحات اختبار التحكم بالطيران ( ،)FCTPحافة شاشة متعددة الوظائف ،لوحة طيار للتحكم بشاشةالعرض أمام الرأس ( ،)HUDإلخ.
كمبيوتر إدارة المخزون

لوحة اختبار التحكم بالطيران

المواصفات الفنية
كمبيوتر مالحي

نظام تحكم باألسلحة

نظام تحديد المواقع عالميًا ()GPS
النظام التفاضلي لتحديد المواقع عالميًا ()DGPS

انتقاء السالح

وحدة قياس القصور الذاتي

إطالق

التحكم باإلطالق

MIL-STD-1553

عمليات التفتيش

فك المخزون

- 126
127 -

كمبيوتر إدارة المخزون
إدارة حالة
المخزون الخارجي

كمبيوتر أحادي اللوحة
أوجه االستخدام

 تصميم موصل عالي السرعة ()VPX, VME, cPCI, PCIeالتحكم بمعدات نظام األسلحة
 تحكم متعدد المعالجات (معالج ثنائي /معالج رباعي)معالجة اإلشارات بسرعة عالية
معالجة إشارات الرادارات /الحرب اإللكترونية (	- )EWواجهة االتصال
()GbE, SPI, RS232, MIL-STD-1553B
وحدة إلكترونيات الطيران
 النقل بنظم التشغيل الفوري ()RTOS(ويندوز ،لينوكس ،في إكس وركس)
 تطوير حزم دعم األلواح -تصميم متعدد األغراض (لالستخدامات العسكرية أو الصناعية)

المواصفات الفنية
تصميم مخصص حسب الطلب (عينة)QXSP-2080T :

البيئة:

 ( 3U VPXمُبرد التوصيلة) وحدة المعالجة المركزية 1.8 :جيجا هرتز ،معالج رباعي النواة()QorlQ T2080
  2إيثرنت  1جهاز تحكم 12C 2x MIL-STD-1553B 4 -بروتوكول نقل تسلسلي غير متزامن

التشغيل

 40-سلزيوس ~  85+سلزيوس

االهتزاز

 50-سلزيوس ~  100+سلزيوس

التخزين

MIL-STD-810F/G

الصدمات

40g Peak Saw Tooth

محاكي رادار التهديدات
أوجه االستخدام
معدات الحرب اإللكترونية (( )EWتدابير اإلمداد اإللكترونية (،)ESM
والتدابير اإللكترونية المضادة ( ،)ECMومستقبالت اإلنذار من الرادار ( ))RWRالتدريب على
فحص معدات الحرب اإللكترونية ()EW

الخصائص واإلمكانيات
محاكي إشارات الرادار يولد إشارات الرادار التهديدية وفق معطيات ومتغيرات (التردد ،مضخم النبضة ( ،)PAعرض النبضة
( ،)PWالفاصل الزمني بين تكرار النبضة ( ،)PRIوما إلى ذلك ).كما يُحددها المستخدم .ويمكن لهذا المحاكي إنتاج جميع
أنواع إشارات الرادارات المعروف وجودها لدى القوات الصديقة وقوات العدو .وإنه باإلمكان كذلك توفير إشارات محاكية ألجل
إتاحة المزيد من التطوير ً
الحقا بإدخال المعامالت المحددة .التوافق مع العديد من المنتجات ذات المواصفات الفنية المتنوعة مثل
األجهزة المحمولة ،ومحاكي إشارة التشويش ،ومحاكي إشارة االتصال

المواصفات الفنية
مجال التردد

 2إلى  18جيجا هرتز (اختياري  40 ~ 0.5جيجا هرتز)

 20نانو ثانية ~  20.9ميلي ثانية ( @10نانو ثانية)
نطاق عرض النبضة ()PW
وموجة مستمرة ()CW
نطاق عرض النبضة ( 1 )PRIميكرو ثانية ~  2.68ثانية ( @10نانو ثانية)
الباعثات

االستفادة من تغير الطور التلقائي
عرض النبضة ( )PWبوضع الحماية ووضع عدم الحماية
تضمين التردد على النبضة ( ،)FMOPتضمين الطور على النبضة (،)PMOP
اتساع موجة الطور على النبضة (( ،)AMOPالرنين 10 .نانو ثانية)

 64باعث مُركب
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الخصائص واإلمكانيات
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RFHIC Corporation

http://www.rfhic.com

Tel: +82-31-8069-3060 / Fax: +82-31-8069-3088
E-mail: hckang@rfhic.com / Add: 41-14, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Rep. Korea

 RFHIC Corporationأحد الكيانات الرائدة في تصميم وتصنيع مكونات التردد الراديوي
والميكروويف ألغراض وقطاعات الدفاع واالتصاالت وطاقة التردد الراديوي .فخبراتنا في مجال تقنية
نيتريد الغاليوم ( )GaNتتيح لنا االبتكار واالختراع في العديد من تطبيقات الدفاع (الرادار وأجهزة الباحث والحرب اإللكترونية
( )EWواالتصاالت العسكرية ( ،))Milcomواالتصاالت (شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس) ،والنظم
الصناعية والطبية ( .)IMSو RFHICأحد صروح صناعة أشباه الموصالت ،ولديها القدرة على تقديم "حلول نيتريد غاليوم
( )GaNشاملة" لجميع العمالء.

 SSPAيعمل بنطاق التردد
العالي الفائق ()UHF
أوجه االستخدام

رابط بيانات للطائرات بدون طيار ()UAV

الخصائص واإلمكانيات

 تقنية نيتريد الغاليوم على كربيد السليكون()GaN on SiC
	تشغيل /إيقاف تشغيل(وقت التحويل <  5ميكروثانية)
 إيقاف التشغيل -مراقبة درجة الحرارة

تقنية وحدة إرسال واستقبال
( )TRMنطاق X -
أوجه االستخدام

 SSPAيعمل بنطاق التردد العالي الفائق ()UHF
التردد

نطاق التردد العالي الفائق ()UHF

خرج الطاقة

 40واط

كسب الطاقة

 40ديسيبل

فاقد إرجاع
الدخل

 10-ديسيبل

الزيف

 65-دي بي سي

جهد مصدر الطاقة  28فولت
األبعاد

 41.4 x 47 x 63مم

أوجه االستخدام
رادار مراقبة سفن القتال

رادار االقتراب الدقيق

الخصائص واإلمكانيات

 تقنية نيتريد الغاليوم على كربيد السليكون()GaN on SiC
 إنذار االختبار الذاتي المدمج ()BIT -تبريد هوائي إجباري

المواصفات الفنية
المواصفات الفنية

 SSPAبالنطاقS-

تقنية وحدة إرسال واستقبال ( )TRMنطاق X -

الخصائص واإلمكانيات
 تقنية نيتريد الغاليوم على كربيد السليكون()GaN on SiC
	طاقة خرج عالية ،الكفاءة -حجم صغير

المواصفات الفنية

التردد

نطاق X -

 SSPAبالنطاقS-

خرج الطاقة
عرض النبضة
كسب المستقبل

 20واط
 45ميكروثانية
 34ديسيبل

مقدار تشتت
المُستقبل

 4.3ديسيبل

الزيف

التردد

نطاقS-

خرج الطاقة

 260واط

عرض النطاق

 400ميجا هرتز

الكسب

 31ديسيبل

Vds

 48فولت

 60-ديسيبل سي

الكفاءة

35%

الكفاءة

15%

عرض النبضة

 200ثانية

قاطع التيار المصنف

25%

قاطع التيار المصنف 10%

األبعاد

 23x150x210مم
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 6x30x130مم
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SANJU OPTICAL
http://www.sanju.co.kr

 Sanju Opticalشركة متخصصة في صناعة المناظير الثنائية ،بل والمُصنع الوحيد لها في
كوريا .ولقد عملنا بكل جد واجتهاد منذ تأسست الشركة ألجل تطوير صناعة البصريات ،وضمان
تجربة متميزة لعمالئنا بمنتجات عالية الجودة .ولقد حاز منظارنا الثنائي العسكري  )30x8( SM30على شهادة تميز المنتج من
قبل جهاز خدمات المشتريات العامة في جمهورية كوريا ،وذلك للمرة األولى في تاريخ قسم المناظير الثنائية.

المنظار الثنائي  / )30x8( SM30المنظار الثنائي )28x8( SM28
الخصائص واإلمكانيات

نظام تركيز تلقائي
 يجب على حامل المنظار طي العدسة العينية المطاطة. في حالة ضبط الديبوترين كليهما بمقدار 『.』0مترا إلى ما ال نهاية
	يمكن للمالحظ رؤية صورة واضحة من ً 20دون أي تشغيل( .لغرض المالحظة السريعة من قبل أي شخص)
* الشرط :يجب على المراقب إدارة دورة واحدة على مسافة ما بين حدقتي عينية المراقب

المواصفات الفنية
تكبير
العدسة الشيئية
زاوية الرؤية (بالدرجة)
مجال الرؤية ( 1000م)
ديوبتر
بؤبؤ الم ْ
َخ َرج
راحة العين
شكل الشبيكة
المنشور
ما بين الحدقتين
الدقة
نظام التركيز
متعدد الطالءات
درجة حرارة التشغيل
مقاومة المياه
الحجم
الوزن

)SM30 (8x30
 8مرات
 30مم
 8درجات
 140متر
  5درجات ~  5 +درجات3.75
 14مم
MIL 50-0-50
منشور بورو
 74-54مم
 7.5ثانية
التركيز الفردي ()IF
مطلية بالكامل بعدة طبقات
 40سلزيوس ~  50+سلزيوسIPx7
 61x110x170مم
 710جم

)SM28 (8x28
 8مرات
 28مم
 7.5درجة
 131متر
  5درجات ~  5 +درجات3.50
 15مم
MIL 50-0-50
منشور سقفي
 73-58مم
 7.5ثانية
التركيز الفردي ()IF
مطلية بالكامل بعدة طبقات
 40سلزيوس ~  50+سلزيوسIPx7
 40x117x125مم
 465جم
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ملحوظة

عدسة واسعة

نظام تركيز تلقائي

مملوء بغاز النيتروجين
مرفق بها حزام َحمل

C4ISR

Tel: +82-31-698-3160
Fax: +82-31-698-3161
E-mail: sanjukckim@gmail.com

C4ISR

Sensorway

http://www.sensorway.co.kr
Tel: +82-2-957-6500
Fax: +82-2-957-6540
E-mail: sensorway@sensorway.co.kr

 SensorWayلديها حل متخصص لكشف التسلل يعتمد على شبكة من المستشعرات.
ويتكون ™ IRONWALLمن نظام مستشعر أرضي غير مأهول ( )UGSالكتشاف
وتصنيف وتتبع األهداف المارةمثل األشخاص والمركبات ذات العجالت وأنظمة اكتشاف
التسلل إلى المحيط ( )PIDSالكتشاف جميع أنواع التسلل (االقتراب والقفز فوق األسوار /تسلق األسوار والحفر تحتها)

مستشعر أرضي غير مأهول
أوجه االستخدام
مناسب لالستخدام على الحدود ،وأمام مناطق العمليات العسكرية

الخصائص واإلمكانيات
 نظام مراقبة سلبي قدرات متقدمة لتصنيف األهداف وتتبعهاتصفية اإلنذارات الكاذبة شبكة تغذية متداخلة ذاتية التكوين نشر سريع وسهل واجهة مستخدم رسومية يسيرة االستخدام سهولة االستخدام تشغيل منخفض الطاقة -حجم صغير ،ووزن خفيف ،وحاوية متينة

المواصفات الفنية
مدى االكتشاف

شخص (100م)
مركبة ذات عجالت ( 250م)
مركبة مجنزرة ( 400م)

األبعاد (العرض * االرتفاع * الطول)  87 x 59 x 87مم (عنقود مستشعرات)
الوزن

 0.5كجم (عنقود مستشعرات)

عمر البطارية

أكثر من  6أشهر (عنقود مستشعرات)
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نظام كشف التسلل المحيطي
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات
 طريقة التركيب والتكوين :الطريقة المباشرة (صف المستشعرات) +الطريقة غير المباشرة (عدة مستشعرات)
 اكتشاف التسلل تجاه السور مقدمًا اكتشاف التسلل تحت األرض والقفز /التسلق)الحد من اإلنذارات الكاذبة باالعتماد على:* تعدد المستشعرات
* المعالجة المسبقة لإلشارة

المواصفات الفنية
مدى االكتشاف

عدة مستشعرات/صف مستشعرات ( 20م  3~2 /م)

األبعاد (العرض  xاالرتفاع  xالطول) عدة مستشعرات ( 70 x 108 x 91مم)
الوزن

عدة مستشعرات ( 0.5كجم)

عنصر االكتشاف

عنصر بشري

درجة حرارة التشغيل

 60 ~ 32-مئوية
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مناسب لالستخدام على الحدود واألسالك حول المطارات والموانئ البحرية ومحطات الطاقة الكهربائية وغيرها الكثير من أنوع
المنشآت األمنية ،بغض النظر عن الظالم أو ظروف المناخ الصعبة.

C4ISR

U2SR

http://www.u2sr.com
Tel: +82-31-977-1035 / Fax: +82-31-977-1085
E-mail: hyojong@u2sr.com / Add: C-1103,158, Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do 10355, Rep. Korea

تطور شركة  U2SRأنظمة غير مأهولة ،وتساهم في المشروعات الخاصة لمنشآت صناعية ومنشآت عامة
وقطاعات الدفاع؛ مثل أنظمة المراقبة ،والسيطرة المتكاملة ،والليزر ،والرادار ،وعدة بصريات دقيقة.

نظام المراقبة بالفيديو
أوجه االستخدام
المراقبة

الخصائص واإلمكانيات
 مراقبة المسافات البعيدة متابعة األهداف (يدويًا ،وخاصية تتبع األهداف بالفيديو تلقائيًا) التوافق مع احتياجات المستخدم عبر جملة متنوعة من الخيارات	-التطبيقات العسكرية :المساحات التي يمكن الوصول إليها من الحدود وخط الساحل ،مراقبة ممرات القوات الجوية ،إلخ.

المواصفات الفنية
اكتشاف األهداف
التدوير واإلمالة (الشوكة)

زاوية السمت 360 :درجة /االرتفاع ( 30±اختياري)

التدوير واإلمالة (الجناح)

زاوية السمت 360 :درجة /االرتفاع ( 60±اختياري)

نهارا
ً

عدسات الراصد
عدسات وكاميرات التقريب (اختيار المستخدم)

ً
ليل

كاميرا حرارية (اختيار المستخدم).

مقدر مسافات ليزري /ليزر ليلي

اختياري

هدف البرنامج

تتبع األهداف
بانوراما
التحكم والسيطرة
مرتبط بالمعدات الخارجية (اختياري)

جهاز تحكم محمول

ذراع تحريك مدمج لتسجيل الفيديو (اختيار المستخدم)
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U-TEL

http://www.u-tel.co.kr

منذ تأسيس  U-TELعام  ،2000فإنها واصلت النمو والتطور بوصفها شركة دفاع كورية
متخصصة في مجال حلول التردد الراديوي ( )RFوالميكروويف .وشركة  U-TELأحد كبار
الموردين الرائدين في مجال حلول التردد الراديوي ( )RFوالميكروويف في كوريا الجنوبية،
وتساهم في قطاع الدفاع بتطوير وتصنيع مكونات التردد الراديوي والميكروويف واألنظمة الفرعية لالستخدامات العسكرية .كذلك
ً
انطالقا من خبراتنا وفهمنا العميق لقطاع الدفاع.
فإننا نبذل أقصى الجهود دومًا ألن نوفر للعمالء أعلى المنتجات والخدمات جودة

وحدة راديو ترانزستور ()TR
بالنطاق X- 200واط

واط -X 300بالنطاق SSPA
أوجه االستخدام

أوجه االستخدام

رادار المراقبة

رادار رصد النيران

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات
 تقنية نيتريد الغاليوم ( )GaNعالية الكفاءة خرج الطاقة  200واط التحكم باتساع الموجه /الطور  6بت	مراقبة درجة الحرارة ،ومستوى البث،ونسبة الموجة الدائمة للجهد ()VSWR
 -مدور ثنائي ومحدد

المواصفات الفنية
التردد

نطاق X -

الخرج

 200واط

 خرج الطاقة  300واط تقنية نيتريد الغاليوم  -إرسال /استقبال ( )GaN TRعالية الكفاءة
 منفذ خرج للدليل الموجي تقنية دمج ذات فقد منخفض للطاقة	مراقبة درجة الحرارة ،ومستوى البث ،ونسبة الموجةالدائمة للجهد ()VSWR

المواصفات الفنية
التردد

نطاق X -

الكسب

 50ديسيبل

الخرج

 53ديسيبل ملي واط

مقدار التشتت

 4.0ديسيبل

الكسب

 55ديسيبل

األبعاد

 360x310x145مم

 RX P 1ديسيبل ملي واط  0.0+ديسيبل ملي واط
األبعاد

 8x378x150مم
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C4ISR

Tel: +82-31-412-4422 / Fax: +82-31-427-1030
E-mail: bh_han@u-tel.co.kr / Add: 82, Gunpocheomdansaneop 2-ro,
Gunpo-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

مرسل ومستقبل بنطاق X -
أوجه االستخدام
رادار الفتحة التركيبية ()SAR

الخصائص واإلمكانيات
 تشغيل رادار الفتحة التركيبية ( )SARمتعدد األوضاع حجم صغير ،ووزن خفيف الشكل الموجي لرادار الفتحة التركيبية ( )SARعلى شكل خطي بأسلوب ما قبل التشويش يتكون من  5وحدات ،ووحدة واجهة أمامية -تشتت طوري شديد االنخفاض ،وأداء مستقر

المواصفات الفنية
التردد

نطاق X -

الخرج

 0ديسيبل ملي واط

الكسب

 60ديسيبل

مقدار التشتت

<  4ديسيبل

األبعاد

 363x455x458مم

وحدة تبديل  TRXعالية الطاقة
أوجه االستخدام
راديو تكتيكي متعدد األدوار متعدد النطاقات ()TMMR

الخصائص واإلمكانيات
 تبديل صمام ثنائي PIN سرعة عالية طاقة عالية -نوع Drop-in

المواصفات الفنية
التردد

التردد العالي ( /)HFالتردد العالي الفائق (/)UHF
التردد العالي ج ًدا ()VHF

فاقد اإلدراج

 0.2ديسيبل 0.6 /ديسيبل

تقدير الطاقة

 200واط

العزل

 30ديسيبل بحد أدنى

األبعاد

 75x115x157مم
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Wave Electronics

http://www.wavetc.com

لقد أحدثت  Wave Electronics Co., Ltdثورة في القطاع بأكمله منذ تأسيسها عام .1999
وباإلشارة إلى مجال صناعة الدفاع ً
مثل ،فإننا نعمل على تطوير وتوريد الباحثات وأجهزة التحكم والتوجيه
التي تُمثل المكونات الرئيسية ألنظمة األسلحة الموجهة للضربات الموجهة الدقيقة .بدورها ال تتوقف  Wave Electronicsعن
التطوير المستمر لتقنيات جديدة ،ولسوف نواصل بذل أقصى جهودنا لإلبقاء على تحقيق نمو مستمر اعتما ًدا على تقنياتنا المتفوقة.

معالج اإلشارات والصور للصواريخ الموجهة
أوجه االستخدام
معالج اإلشارات والصور للصواريخ الموجهة

وحدة معالجة إشارة فيديو الباحث

بطارية حرارية

وحدة التحكم والتوجيه

مقبس أمان

المواصفات الفنية
المكونات المادية

البرامج

مصفوفة بوابات منطقية قابلة للبرمجة
( )FPGAواللوغاريتمات

فحص المعدات واختبارها

تحليل وتصميم األنظمة

برنامج النظام (نظام التشغيل)

تصميم النظام ()Glue

هيكل قاعدة االختبار

المكونات المادية الرقمية

توازن الحمل بين
االرتفاع /الوزن ومصفوفة البوابات
المنطقية القابلة للبرمجة ()FPGA

توازن الحمل بين
االرتفاع /الوزن والسرعة /الوزن

تطوير لوحة التحكم

وحدة معالجة مركزية عالية السرعة
تصميم الذاكرة

تنفيذ لوغاريتم معالجة الصور

لوغاريتم أسرع لمعالجة الصور

تأكيد معالجة اإلشارة

التوافق مع مركز عمليات األقمار الصناعية
()SOC

توليد اإلشارات
وتأكيد اإلشارات

المحاكاة المنطقية لمصفوفة البوابات
المنطقية القابلة للبرمجة ()FPGA

تأكيد خاصية
اتصاالت النظام

واجهة
إشارة التحكم
تقنية المستشعر

بروتوكول االتصاالت
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Tel: +82-31-269-0010(542) / Fax: +82-31-291-9640
E-mail: jjjeong@wavetc.com / Add: (HQ & Factory 1) 47, Suin-ro, Gwonseon-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

C4ISR

WAVICE

http://www.wavice.com
Tel: +82-31-260-8630 / Fax: +82-31-260-8699
E-mail: sales@wavice.com
Add: 46, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

 Waviceشركة قوية متخصصة في تطوير وتصنيع نيتريد الغاليوم ()GaN
للتردد الراديوي ( )RFفي كوريا الجنوبية .ولدينا مسبك نيتريد الغاليوم
( )GaNمتين هو الوحيد في كوريا .فنحن نوفر الخدمات التأسيسية (معالجة  0.3و 0.4ميكرومتر) وشريحة  ،Dieوالحزم،
والترانزستور غير المتطابق ،وترانزستور تأثير المجال متطابق داخل ًيا ).(IMFET

ترانزستور نيتريد الغاليوم ( )GaNللتردد الراديوي ()RF) (WG40280A
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

 المضخمات ترانزستور تأثير المجال متطابق داخليًا ()IMFET ترانزستور نيتريد الغاليوم ( )GaNغير متطابق ترانزستور نيتريد الغاليوم ( )GaNللتردد الراديوي ()RF ترانزستور نطاق عريض ترانزستور اتصاالت مكونات التردد الراديوي والميكروويف SSPA ترانزستور اتصاالت، -جهاز تشويش

WG40280B
 0.4 Wميكرومتر
 عملية بوابة ممتدة avice  نيتريد غاليوم ( )GaNمعمر متانة عالية كفاءة عالية استقرار حراري ممتاز -مُصمم للتشغيل على  50 ~28فولت

المواصفات الفنية
أقصى خرج طاقة ()Psat

 218واط ( 50فولت)

جهد التشغيل

 50~28فولت

تردد التشغيل

تيار مستمر  4 -جيجا هرتز

جهد االنهيار

> 150فولت

كفاءة الطاقة المضافة

مرتفع

مكتسب إشارة صغير

16.5عند  3.5جيجا هرتز [ 50فولت]
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WAVEPIA

http://www.wavepia.com

الخصائص واإلمكانيات

( RF GaN Bare-dieمتقطع)

 تقنية نيتريد الغاليوم على كربيد السليكون()GaN on SiC
 جهد انهيار مرتفع كفاءة عالية خاصية مراقبة الموثوقية مُصمم للتشغيل على  48 /28فولت متاح التخصيص بمواصفات معينة	يُمكن التشغيل على  15-12فولت:كفاءة طاقة مضافة عالية (/)PAE
الخرج  15%~5مخفض

أوجه االستخدام

 مضخمات النطاق العريض مضخمات التردد العالي ج ًدا (/)VHFتردد فوق العالي ()UHF
 اتصاالت القاعدة الرئيسية اتصاالت األقمار الصناعية تطبيقات االستخدام في الرادارات -الطائرات المُسيّرة  /الطائرات بدون طيار ()UAV

المواصفات الفنية

 0.45ميكرومتر

 0.25ميكرومتر
جهد التشغيل

 28فولت

جهد التشغيل

 48فولت

تردد التشغيل

تيار مستمر  20 -جيجا هرتز

تردد التشغيل

تيار مستمر  10 -جيجا هرتز

أوضاع التشغيل

موجة مستمرة /نبضات
(قوة خرج مقيسة ( )POUTعالية،
وكفاءة طاقة مضافة عالية ())PAE

أوضاع التشغيل

موجة مستمرة /نبضات
(قوة خرج مقيسة ( )POUTعالية،
وكفاءة طاقة مضافة عالية ())PAE

أقصى خرج طاقة ()Psat

>200

كفاءة الطاقة المضافة

مرتفع

كفاءة الطاقة المضافة

مرتفع

خاصية اختيارية

مراقبة الموثوقية
(لتوقع متوسط المدة المتوقع لحدوث عطل ())MTTF

خاصية اختيارية

أقصى خرج طاقة (60> )Psat

خاصية مراقبة الموثوقية
(لتوقع متوسط المدة المتوقع لحدوث عطل ())MTTF

WPA30520-020
أوجه االستخدام
 أوجه االستخدام في أنظمة القيادة والسيطرة واالتـصاالت والحاسب واالسـتخبارات والمراقبة واالستطالع ()C4ISR
 التطبيقات العسكرية االتصاالت الراديوية على التردد العالي الفائق (/)UHFالتردد العالي ج ًدا ()VHF

الخصائص واإلمكانيات
 تقنية نيتريد الغاليوم على كربيد السليكون ()GaN on SiC جهد انهيار مرتفع كفاءة عالية وحدة مضخم الطاقة وكتلة مضخم الطاقة -مضخم الطاقة النطاق العريض
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المواصفات الفنية
جهد التشغيل

 15-13فولت 28 /فولت

تردد التشغيل

 520-30ميجا هرتز

أقصى خرج طاقة ()Psat

 10واط 20 /واط

الكسب

> 35ديسيبل

مطابقة الدخل/
الخرج

 50أوم معاوقة الدخل  /الخرج

C4ISR

Tel: +82-31-8025-3395 / Fax: +82-31-8058-3302
E-mail: sales@wavepia.com / Add: #1301, 557, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si,
)Gyeonggi-do, Rep. Korea(18469

(تطابق داخليًا  /غير متطابق داخليًا)IMFET :

أوجه االستخدام

 مُرسل باحث بتردد راديوي ()RF نظام رادار اتصاالت األقمار الصناعية استبدال المضخم األنبوبي للموجات المتنقلة ()TWTA اتصاالت الجيل الخامس -االستخدام مع النطاق Ku / Ka

أوجه االستخدام

 مضخمات النطاق العريض مضخمات التردد العالي ج ًدا ( /)VHFتردد فوق العالي ()UHF تمييز الصديق من العدو ()IFF اتصاالت القاعدة الرئيسية اتصاالت األقمار الصناعية نظام الرادار (مضخم طاقة في الحاالت الصلبة (،))SSPAواستبدال المضخم األنبوبي للموجات المتنقلة ())TWTA
الخصائص واإلمكانيات
 وحدة تردد راديوي إللكترونيات الطيران تقنية نيتريد الغاليوم على كربيد السليكون ()GaN on SiC البنية التحتية للشبكات الخلوية جهد انهيار مرتفع كفاءة عاليةالخصائص واإلمكانيات
 خاصية مراقبة الموثوقية تقنية نيتريد الغاليوم على كربيد السليكون ()GaN on SiC إمكانيات Die & Package جهد انهيار مرتفع كفاءة عالية خاصية مراقبة الموثوقية مُصمم للتشغيل على  48 /28فولت متاح التخصيص بمواصفات معينة	يُمكن التشغيل على  15-12فولت:كفاءة طاقة مضافة عالية ( /)PAEالخرج  15%~5مخفض

المواصفات الفنية
نطاق  0.25( Kuميكرومتر)
 35-28فولت
جهد التشغيل
تيار مستمر  20 -جيجا هرتز
تردد التشغيل

المواصفات الفنية
ترانزستور غير متطابق
جهد التشغيل
تردد التشغيل

 28فولت  48 /فولت
حتى  7جيجا هرتز

أوضاع التشغيل

موجة مستمرة /نبضات
(قوة خرج مقيسة ( )POUTعالية،
وكفاءة طاقة مضافة عالية ())PAE

خرج الطاقة
الكفاءة عند P3dB

 400-5واط
أعلى من 50%

خاصية اختيارية

خاصية مراقبة الموثوقية
(لتوقع متوسط المدة المتوقع لحدوث عطل ())MTTF

ترانزستور متطابق :ترانزستور تأثير المجال متطابق داخليًا (( )IMFET 50أوم )FET
 28فولت  48 /فولت
جهد التشغيل
تردد التشغيل

دون جيجا هرتز  20 -جيجا هرتز

أوضاع التشغيل

موجة مستمرة /نبضات
(قوة خرج مقيسة ( )POUTعالية،
وكفاءة طاقة مضافة عالية ())PAE

أقصى خرج طاقة
كفاءة الطاقة المضافة

 400-8واط
مرتفع

خاصية اختيارية

مراقبة الموثوقية
(لتوقع متوسط المدة المتوقع لحدوث عطل ())MTTF

* التردد المُحدد

 12-8جيجا هرتز 17-15 /جيجا هرتز/
 18-14جيجا هرتز

أوضاع التشغيل

نبضة /موجة مستمرة
(طاقة عالية وكفاءة طاقة مضافة عالية ())PAE

أقصى خرج طاقة ( 50> )Psatواط
عالية (>)28%
كفاءة الطاقة المضافة
خاصية اختيارية

خاصية مراقبة الموثوقية
(لتوقع متوسط المدة المتوقع لحدوث عطل ())MTTF

نطاق  0.15( Kuميكرومتر)
( 20فولت  24 -فولت)
جهد التشغيل
تردد التشغيل

 32-27جيجا هرتز  37-35 /جيجا هرتز /
 41-37جيجا هرتز

أوضاع التشغيل

نبضة /موجة مستمرة
(طاقة عالية وكفاءة طاقة مضافة عالية ())PAE

* التردد المُحدد

 32-27جيجا هرتز 37-35 /جيجا هرتز/
 41-37جيجا هرتز 42-38 /جيجا هرتز

أقصى خرج طاقة ( 10> )Psatواط
عالية (>)20%
كفاءة الطاقة المضافة
خاصية اختيارية
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مراقبة الموثوقية
(لتوقع متوسط المدة المتوقع لحدوث عطل ())MTTF

C4ISR

ترانزستور تأثير المجال

 GaN MMICلترددات الراديو

دليل المنتجات الدفاعية الكورية
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الذخائر والمتفجرات

HANWHA CORPORATION

www.hanwhacorp.co.kr

Tel: +82-2-729-1512
Fax: +82-505-730-1182
E-mail: seungtaek@hanwha.com

على مدى  40عامًا ،نجحنا في اكتساب العديد من التقنيات األساسية،
وذلك بفضل مبادرتنا في االستثمار في الذخائر دقيقة التوجيه وأنظمة

ً
انطالقا من تميزنا التقني ،وبهذا التميز فإننا نقود التطور التقني لألسلحة واألنظمة
المالحة وأنظمة األسلحة الليزرية ،وذلك
الدفاعية في أمتنا.

المفرقعات
الخصائص واإلمكانيات

الحشوات الدافعة
الخصائص واإلمكانيات

تُتيح لنا خبرتنا ومعرفتنا الواسعتان في المفرقعات
وهي جزء أساسي في جميع منتجات المتفجرات
ضمان أن تقوم منتجاتنا من الذخائر بأداء عملها
بدقة.

نقوم على تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من
الداسرات والمتفجرات الدافعة أو الحشوات
الدافعة في الخراطيش القابلة لالشتعال،
وتتميز بأن ًّ
كل منها يحتوي على مستويات
طاقة مختلفة .تُستخدم هذه المنتجات في
تصنيع قذائف المدفعية وذخائر المركبات
القتالية المدرعة وذخائر الهاون ،وغيرها من
الصواريخ.

سالح مضاد للطائرات معتمد على الليزر،
BLOCK-I

المواد عالية الطاقة

الخصائص واإلمكانيات
السالح المضاد للطائرات المعتمد على الليزر
Block-I؛ هو نظام أسلحة يقوم على مفهوم جديد
يتمثل في اإلشعال الذاتي وتحييد األهداف المولدة
لليزر .وهو قادر على إصابة المسيرات الصغيرة
والمسيرات متعددة المحركات على المدى القريب.

الخصائص واإلمكانيات
نتمتع بمعرفة فنية رائدة في مجالنا ،ال تقتصر على إنتاج
الجسيمات المتفجرة ،مثل متفجرات البحث والتطوير
والمركبات المتفجرة والمتفجرات شديدة التفجير والمتفجرات
الدافعة ،بل تشمل ً
أيضا تخليق المواد عالية الطاقة.
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الذخائر والمتفجرات

POONGSAN CORPORATION

http://www.poongsan.co.kr

شركة  Poongsanهي من ِتج ذخائر مشهور على مستوى العالم وتنتج جميع أنواع
ً
وصول إلى الذخائر ذات
الذخائر  -تقريبًا  -بدءًا من الذخائر ذات العيارات الصغيرة،
العيار الكبير .وتتمتع ذخائر  Poongsanبقدرة تنافسية كبيرة فيما يتعلق بجودة المنتجات والسعر والتسليم ،وذلك بفضل نظام
ً
وصول إلى المنتجات النهائية.
اإلنتاج الرأسي المتكامل الذي تعتمده الشركة ،الذي يشمل جميع مراحل اإلنتاج ،بدءًا من المواد الخام،

الذخائر المضادة للدبابات  120مم ()APFSDS-T K276
المواصفات الفنية

االستخدام
للرشاشات ذات السبطانة الملساء  M256عيار  120مم

الخصائص واإلمكانيات
 مخترقة للدروع متزنة بجنيحات -متساقطة األجزاء

المُخترق

سبيكة ثقيلة من التنجستن

الظرف

ظرف خرطوشة قابل لالحتراق

الفتيل

كهربائي ()K611

المتفجرات الدافعة

( K683قاعدة ثالثية ،سداسية)

الطراز

 120مم APFSDS-T

الوزن

 19.7كجم

الطول

 973مم

السرعة الفوهية

 1,700م/ث

ضغط الحجرة

 85,000رطل في البوصة المربعة

الذخائر المضادة للدبابات  120مم ()HEAT-MP-T K277
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام
للرشاشات ذات السبطانة الملساء  M256عيار  120مم

الخصائص واإلمكانيات
 ذات تفجيرية عالية مضادة للدباباتمتعددة االستخدامات
 شحنة م ُّشكلة
 -قذيفة مذنبة
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الحشوة

Comp-B

الصمامة

PIBD M509A2

الظرف

ظرف خرطوشة قابل لالحتراق

الفتيل

كهربائي ()K611

المتفجرات الدافعة

( K682قاعدة ثالثية ،سداسية)

الطراز

 120مم HEAT-MP-T

الوزن

 24.5كجم

الطول

 989مم

السرعة الفوهية

 1,130م/ث

ضغط الحجرة

 65,000رطل في البوصة المربعة

الذخائر والمتفجرات

Tel: +82-2-3406-5290 / Fax: +82-2-3406-5415
E-mail: kdr2738@poongsan.co.kr / Add: Poongsan Bldg., 23, Chungjeong-ro,
Seodaemun-gu, Seoul 03737, Rep. Korea

قذائف مدفعية  155مم ()HE-BB K307
المواصفات الفنية

االستخدام
للمدفعية  1500مم /عيار )K9( 52

الخصائص واإلمكانيات
 عالية التفجيرية ،بأسلوب نفث القاعدة -أقصى مدى 40.6 :كم

الحشوة

TNT

الصمامة

PD K519

الظرف

ظرف خرطوشة قابل لالحتراق

الفتيل

بالقدح KM82

الطراز

155مم ،مقذوف BB-EH ،K307

الوزن

 46.6كجم

الطول

 945مم (مع الصمامة)

الصمامة

 PD K519فقط

أقصى مدى:

 40كم ( K676ولعيار  52من المدافع)

المتفجرات الدافعة

 M4A2و M119A1و M203وK676

Small Caliber Rifle Ammunition
 5.56x45مم

 7.62x39مم

 7.62x51مم

 12.7x99مم

المواصفات الفنية
العيار

 45x5.56مم

 51x7.62مم

 39x7.62مم

 99x12.7مم

الوزن

 12.3جم

 25.4جم

 18.0جم

 114.2جم

الطول

 57.4مم

 71.1مم

 55.7مم

 138.4مم

السرعة الفوهية

 914م/ث

 838م/ث

 693م/ث

 887م/ث

أقصى مدى:

 3,300مم

 3,725م

 2,500م

 6,800م

خيارات الطلقة

كروية
قذيفة مذنبة
4Ball-1
مذنبة مربوطة

كروية
قذيفة مذنبة
4Ball-1
مذنبة مربوطة

كروية
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كروية
قذيفة مذنبة
AP/API/APIT
أي توليفة مربوطة

ذخائر عيار صغير للمسدسات
المواصفات الفنية
الوزن

 11.7جم

 0.38بوصة  0.45بوصة
 13.7جم

 0.38بوصة

 21.1جم

الطول

 29.5مم

 39.3مم

 32.3مم

السرعة الفوهية

 343م/ث

 290م/ث

 260م/ث

أقصى مدى:

 1,707م

 1,676م

 1,554م

الذخائر المضادة للطائرات وذخائر مدافع البحرية
المواصفات الفنية
العيار

 20مم

وزن الخرطوشة
(بالجرام)

KM56A3: 257
تقريبًا
KM246: 64KM55A2
870
KM220: 255

 35مم

 30مم

 40مم L/70

 76مم/عيار62

1,570

2500
()K218: 2,400

12,400

تقريبًا
285.25

387

K216 K217 K218: 534,4
K219: 502.5

909.1

الحد األقصى
( 3,600متوسط)

3,600

53,100

51,000~45,700

السرعة
(ميل في الثانية)

 4,254بحد أقصى
1,030±15

1,080±15

1,175±15

K216 K217: 1,005±15
K218: 1,025±15
K219: 1,010±15

910±9

الدقة
(بوصة)

 15بحد أقصى عند
 600ياردة

 1.3ميل عند
 1.3ميل عند
 300~200ياردة  300~200ياردة

-

-

طول
الخرطوشة (مم)

255
168.02

الضغط
(رطل لكل بوصة مربعة)

 18م

مسافة التسليح

 35~25قدمًا

 18م

وقت التدمير الذاتي
(بالثانية)

7.0~3.1
()KM246

8±2

11±2

زمن احتراق المذنبة (بالثانية)
الوقت (بالثانية)

 3.1بحد أدنى

 4بحد أدنى

 6بحد أدنى

أقصى مدى (م)

7,000

10,200

11,000

ذخائر البحرية

-

-

K216: 7~17
K218: 7~10

-

( 16,300أفقي)
( 11,100رأسي)85° ،

12,000
الذخائر المضادة للطائرات
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الذخائر والمتفجرات

العيار

 19x9مم

 9x19مم

 0.45بوصة

الذخائر والمتفجرات

Samyang Chemical

http://www.samyangchem.com
Tel: +82-2-3488-5578 / Fax: +82-2-521-3100
E-mail: pys6557@samyangchem.com / Add: 16, Banpo-daero 27-gil, Seocho-gu,
Seoul, 06655, Rep. Korea

أسهمت  Samyang Chemicalمنذ تأسيسها في عام  ،1972في تعزيز القوات المسلحة
لجمهورية كوريا ،في مجال الحماية النووية والبيولوجية والكيمائية وفي الذخائر والتمويه.
شركة Samyang Chemical؛ هي شركة رائدة متخصصة في الصناعات الدفاعية في كوريا ،ونتمتع بقدرات بحث وتطوير
مستوى عالمي في مجال )1( :الحماية من األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وكشف /تحديد هذه األسلحة،
وإنتاج ذات
ٍ
( )2الستائر الدخانية متعددة األطياف والذخيرة الكاشفة )3( ،التمويه وإخفاء آثار الجنود .ونسعى جاهدين لتقديم منتجات ذات
ميزة تنافسية مناسبة للبيئة القتالية المستقبلية.

مشاعل اإلضاءة باألشعة تحت الحمراء للطائراتK631 ،
أوجه االستخدام
للعمليات السرية إلضاءة األهداف واالستطالع والقصف والبحث واإلنقاذ بنظارات الرؤية الليلية (.)NVG

الخصائص واإلمكانيات
 تحتوي على آلية بها مؤقت يطلق المظلة ويشعل شمعة المشعل. 	-يمكن إطالق المشاعل من موزع  SUU-25للمقاتالت ،ومن موزعات المشاعل القياسية لطائرات النقل والمروحيات.

المواصفات الفنية
القطر

 124مم

الطول

 914مم

الوزن

نحو  1.55كجم

الخرج

 1,000واط/ستيراديان

زمن االحتراق

 4دقائق
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قنبلة الدخان باألشعة تحت الحمراء K415
أوجه االستخدام
تستخدم مع  M250و M239و M243وغيرها من قاذفات القنابل ،لتمنحها ستارة دخانية تحجب الرؤية واألشعة تحت الحمراء
للمركبات المدرعة /التكتيكية.

المواصفات الفنية
القطر

 66مم

الطول

 239مم

الوزن

 1.65كجم

مدى اإلطالق

 30م

ارتفاع اإلطالق

 5-0م

التأخير الناري

 1.7ثانية

وقت إطالق الستارة

 2ثانية

فئة الستارة

الرؤية-األشعة تحت الحمراء /الليزر

مدة بقاء الدخان

 45ثانية

وعاء ستارة دخانية لألشعة تحت الحمراء ،أرضي K968
أوجه االستخدام

تتكون األوعية الدخانية لألشعة تحت الحمراء من أرضية ( )K968وعائمة ( .)K969وتولد األوعية الدخانية ستارة دخانية
ً
ضد الرؤية واألشعة تحت الحمراء لمساحة كبيرة ،وتستغرق ً
طويل في احتراقها ،وذلك خالل العمليات التي تتطلب الدخان
وقتا
وخالل التدريب.

الخصائص واإلمكانيات

	 يمكن إشعال  K969/K968بالطرق الكهربائية ببطارية ،أو من صمامة ميكانيكية عند االستخدام اليدوي.	تغطي السحابة الدخانية الناتجة من المكونات النارية ًّكل من الطيف المرئي ( 0.7-0.3ميكرومتر ) ،واألشعة تحت الحمراء
(14-0.7ميكرومتر) والليزر.

المواصفات الفنية
ُ
القطر

 21.5سم

 30.5سم

االرتفاع

 25سم

 33.5سم

الوزن

نحو  11.5كجم

نحو  14.5كجم

تأخير وقت اإلشعال

ثوان
ثوان
ٍ 24-14
ٍ 10-5
ثنائية (ميكانيكي /كهربائي)
صمامة تشغيل

طريقة اإلشعال
زمن االحتراق

الحد األدنى  15دقيقة

درجة الحرارة التشغيلية

+43~-32مئوية
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الذخائر والمتفجرات

الخصائص واإلمكانيات
تتكون القنبلة من جسم أسطواني بالستيكي ،يتكون من مجموعة األشعة تحت الحمراء والمفجر ومادة رصاص معزز وآلية أمان
وتسليح .تتكون آلية األمان والتسليح من منزلق محمل على نابض خارجي /فتيل أمان يتكون من رصاص متفجر وقفل ارتداد
محمَّل بنابض .وتظل مجموعة المتفجرات الدافعة داخل الجسم لتكون القنبلة بالكامل .تتكون مجموعة المتفجرات الدافعة من
صاعق تأخير ناري وداسرة إطالق ومطلق شرر كهربائي ،ومثبت داسرة مزود بأطراف كهربائية.

نظام جديد لكشف /جمع رذاذ األيروسول البيولوجي
أوجه االستخدام

رصد وجمع األيروسول البيولوجي (معدات تجارية)

الخصائص واإلمكانيات

	نظام الكشف الجديد عن المواد البيولوجي ()NBDS؛ هو جهاز تجارييعتمد على نظام  BTMSالعسكري لقياس األيروسول البيولوجي وجمعه في
الوقت الحقيقي.
	يجري نشر نظام  NBDSفي المنشآت الكبيرة مثل :المطارات والموانئومنشآت القطاع العام ومحطات مترو األنفاق وقاعات المؤتمرات الدولية،
ومحطات الحافالت والمالعب الدولية.

المواصفات الفنية
االكتشاف

/# 10لترات

معدل تدفق الجمع

 1,000لتر /دقيقة ()%10±

وقت الجمع

حسب اختيار المستخدم

درجة الحرارة

التشغيل ()℃43+ ~ 20-
التخزين ()℃71+ ~ 40-

استهالك الطاقة

الحد األقصى  1,000واط ( 220فولت تيار متردد)

الحجم

( 370 × 540 × 460عرض × عمق × ارتفاع) مم (كاشف جزئيات)
( 420 × 530 × 260عرض × عمق × ارتفاع) مم (مُركز األيروسول البيولوجي)

الوزن

 34كجم ( %5+كاشف الجزئيات)
 24كجم ( %5+مُركز األيروسول البيولوجي)

تشخيص
ذاتي

يرسل بالتحكم عن بُعد
نتائج القياس ونتائج التشخيص الذاتي

بذلة حماية محسنة من المواد النووية والبيولوجية والكيميائية
أوجه االستخدام

المحسنة ،حماية ممتازة ضد عوامل الحرب النووية
توفر بذلة الميدان الخارجية ()BDO
َّ
والبيولوجية والكيمائية ،كما أنها تعزز من الحماية من اإلجهاد الحراري وتتميز بقابليتها
للغسل وأدائها الوقائي ،بالمقارنة ببذلة الميدان الخارجية ( )BDOالتقليدية.

الخصائص واإلمكانيات

	تتكون بذلة الميدان الخارجية ( )BDOالمحسنة من قطعتين :معطف وبنطلون .تتكون بذلةالميدان الخارجية ( )BDOمن طبقتين من المواد :داخلية وخارجية .ويجري تغليف بذلة الميدان الخارجية ( )BDOفي مادة
مغلفة حاجزة ،ويتم تعبئتها بالضغط مع تفريغ الهواء وإغالقها حراريًا.
	يصل عمر تخزين بذلة الميدان الخارجية ( )BDOإلى  15عامًا في حال عدم الفتح .تحمي بذلة الميدان الخارجية ()BDOالمحسنة من جميع عوامل الحرب النووية والبيولوجية والكيميائية ،كما أنها نافذة لبخار الماء.
َّ

المواصفات الفنية
الطبقة الخارجية

حياكة PET/Rayon

الطبقة الداخلية

حياكة  /PETكربون كروي نشط

اللون

تمويه رقمي غابة حرشية (-اختياري)

الوزن

 2.4كجم (حجم )8

الحماية

 24ساعة بعد فترة ارتداء  45يومًا

القفازات
(طقم قفازات وقاية)

مطاط بوتيل
قماش قطن BDO

غطاء حذاء خارجي
واق)
(غطاء حذاء ٍ

(المادة) مطاط بوتيل
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شرك خداعي مضاد للصواريخ K909
أوجه االستخدام

يطلق نظام اإلجراءات المضادة السريعة للتفجير ،بعي ًدا عن السطح ( ،)RBOCشعيرات تشويش وشعالت أشعة تحت حمراء
لخداع الصواريخ المهاجمة وإبعادها عن السفن التي تحميها.

المواصفات الفنية
ُ
القطر

 112مم

الوزن

 8.8كجم

RCS

2,000م2

مدة عمل شعيرات التشويش  10دقائق
 110~30م عند 65°

مدى االنتشار
الطول

 750مم

نطاق التردد

 18~8جيجا هيرتز (النطاق )I/J

نطاق األشعة تحت الحمراء

5~3(Mid-IRميكرومتر)12~8(Far-IR ,ميكرومتر)

ارتفاع االنتشار

130~50م عند 65°

Chaff
Payload

محاكي صواريخ أرض-جو دخانيK709 ،
أوجه االستخدام
صاروخ  Smokey SAM K709الدخاني؛ هو محاكي صواريخ أرض-جو .ويطلق الصاروخ
كمية كبيرة من الدخان عند إطالقه ،وحيث إنه مصنوع من الورق والفوم فهو ال يشكل أي خطر
على الطائرات.

الخصائص واإلمكانيات
	طورنا الصاروخ  L709بشكل بسيط للغاية ،ليكون محاكي صواريخ أرض  -جو رخيص الثمن.	ويظهر الصاروخ كتهديد مرئي حقيقي بصاروخ أرض  -جو في المناورات الجوية بإطالقصاروخي فعلي ،ولكن دون أن يعرض الطائرة للخطر.

المواصفات الفنية
القطر

نحو  130مم

الطول

 390مم

الوزن

نحو  0.8كجم

وقت الطيران

 5ثوان ،الحد األقصى

ارتفاع اإلطالق

 80درجة

سرعة اإلطالق

 130م/ث

ارتفاع االنتشار

 549-305م

يتم اإلطالق بقاذف  K711مخصص
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IR
Payload

الذخائر والمتفجرات

الخصائص واإلمكانيات
	يحتوي  L909على حمولة تشويش باألشعة تحت الحمراء /الترددات الراديوية التي تخدع الصواريخ التي تالحق طيف األشعةتحت الحمراء ،والترددات الراديوية في نفس الوقت بكفاءة.
 مدفع هاون قصير المدى يطلق شعيرات التشويش وصواريخ التمويه باألشعة تحت الحمراء من السفن البحرية. -نظام القاذف ML135 Mod-1/2

الذخائر والمتفجرات

KORYO PYROTECHNICS

http://www.kpyro.com

Tel: +82-51-256-1771
E-mail: sales@kpyro.com
Add: Wooyang bldg. 8F, 264, Chungmu-daero, Seo-gu, Busan, South Korea 49254

تتخصص مؤسستنا في صناعة المتفجرات والذخائر مثل مشاعل اإلشارة واأللغام األرضية
المخصصة للتدريب ،والخراطيش والقنابل اليدوية ،وما إلى ذلك .وتُستخدم منتجاتنا في
التدريب العسكري في القوات المسلحة لجمهورية كوريا ،وفي بلدان أخرى.

 22مم خرطوشة ذات عيار صغير لمدفع هاون  60/81مم
أوجه االستخدام
تستخدم خراطيش  22مم في تدريب المدفعية على مدفع الهاون  81/60مم.

الخصائص واإلمكانيات
بعد تحميل هذه الخراطيش ذات العيار الصغير في مكان القذيفة على KM1
أو  ،KM3يجري إطالقها بنفس طريقة قذيفة الهاون الحقيقية ( 81/60مم)
لتنطلق لمسافة ثابتة وتطلق أصوات انفجار ودخان في المنطقة المستهدفة.

خرطوشة  40مم ،قاذف التمرين K234
أوجه االستخدام

تُستخدم هذه الخرطوشة في تدريب الرماية على قاذفات القنابل اليدوية  40مم  M79و KM203و .K201وقد ثبت في
استعمالها بأنها تضاهي الخراطيش الحقيقية واإلجراءات القتالية الحقيقية.

الخصائص واإلمكانيات
 أقصى مدى 400 :متر	 تتكون هذه الخرطوشة من ذخيرة صغيرة عمومًا ،وعندما تصلالخرطوشة إلى الهدف ،تنطق الصمامة الصدمية ليعمل المقذوف .ثم يسمع
صوت انفجار بقوة  100ديسيبل أو  800ديسيبل ودخان أبيض أو أحمر
مترا.
على مدى ً 50
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قنبلة يدوية ،تدريبية  K410مع صمامة K411
الخصائص واإلمكانيات
 تستخدم قنبلة التدريب اليدوية هذه في التدريب التكتيكي. -ويتم إنتاجها بوزن خفيف آلسيا

وقت التأخير
الصوت

ثوان
ٍ 5~4
أكثر من  100ديسيبل ( 1م)

قنبلة دخان سداسي كلور اإليثان ( )HCاليدوية KM8/KM18
الخصائص واإلمكانيات
تستخدم قنبلة دخان سداسي كلور اإليثان ( )HCاليدوية KM8/KM18
للتدريب التكتيكي وعلى تأثير االختفاء.

المواصفات الفنية
زمن االحتراق

أبيض

 135~90ثانية

أخضر /أصفر /أحمر /أرجواني

 90~50ثانية

لغم ،مضاد للدبابات ،تدريبي ()K441/KM15/KM19
الخصائص واإلمكانيات
عند تثبيته في مكان مرور دبابات العدو قبل مرورها ،فيستخدم هذا اللغم
للتدريب على زرع األلغام وإزالتها وتأخير حركة الدبابات أو المركبات ذات
العجالت أو تدميرها بالضغط على لوحة اللغم.

المواصفات الفنية
يستخدم هذا اللغم صمامة من نوع يعمل بالضغط الميكانيكي.
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الذخائر والمتفجرات

المواصفات الفنية

لغم ،مضاد لألفراد ،تدريبي ()KM18A1/KM16
أوجه االستخدام
يستخدم هذا اللغم المضاد لألفراد التدريبي  KM16للتدريب
الفعَّال على زرع األلغام ،وإزالتها لأللغام الحقيقة المضادة
لألفراد  KM18A1و.KM16

المواصفات الفنية
 KM18A1الصوت

أكثر من  80ديسيبل ( 23م)

 KM16زمن احتراق

أكثر من  6ثوان.

لغم ،مضاد لألفراد ،غير معدني ،تدريبي KM14
أوجه االستخدام
يستخدم هذا اللغم المضاد لألفراد غير المعدني التدريبي  KM14للتدريب على
زرع وإزالة اللغم المضاد لألفراد الحقيقي M14

الخصائص واإلمكانيات
عن طريق إزالة مشبك أمان اللغم وتعيين القوة " "Aالمطبقة على لوحة الضغط
فسوف ينخفض نابض بلفيل داخل اللغم .وفي هذا الوقت ،يطلق اللغم شحنة دخان
عن طريق قادح اإلطالق.

إشارة دخانية للغواصات (نارية /ليلية)
أوجه االستخدام
مشاعل إشارة
تستخدم مشاعل اإلشارة للغواصات  K903~K908إلطالق اإلشارات من الغواصات.

الخصائص واإلمكانيات
 ال يتغير مظهرها بضغط الماء القوي ليس بها وقاية للتآكل من الماء المالح -أمان مضاعف بوجود سقاطة أمان مزدوجة

المواصفات الفنية
إشارة دخانية حمراء

( 1دقيقة 3 /دقائق)

إشارة دخانية خضراء

( 1دقيقة 3 /دقائق)

إشارة دخانية صفراء

( 1دقيقة 3 /دقائق)

- 150
151 -

مجموعات عنقودية أرضية لإلشارة واإلضاءة
الخصائص واإلمكانيات

الذخائر والمتفجرات

تتمتع اإلشعارات العنقودية  5نجوم ،بتأثير كبير على التدريبات التكتيكية للفصائل.

المواصفات الفنية
ارتفاع اإلطالق

أكثر من  221م

زمن االحتراق

أكثر من  6.5ثوان

اللون

إشارة ،إضاءة حمراء /بيضاء /خضراء

إشارات ،إضاءة ،للطائرات (نجمة واحدة)
الخصائص واإلمكانيات
تستخدم إشارات الطائرات إلطالق اإلشارات جو  -جو ،وجو  -أرض ،وأرض  -أرض وأرض  -جو في التدريبات

المواصفات الفنية
ارتفاع اإلطالق

أكثر من  45.72م ( 150قدمًا)

زمن االحتراق

 13~7ثانية

اللون

إشارة ،إضاءة حمراء /بيضاء /خضراء
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الذخائر والمتفجرات

Korea CNO Tech

http://www.cnotech.com

Tel: +82-2-3476-2580, +82-54-550-7600
Fax: +82-2-3476-2582, +82-54-553-0095 / E-mail: sales@cnotech.com
Add: 4th Floor, 32, Teheranro-34 gil, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

نتمتع بالثقة واالبتكار فيما يتعلق بكوننا مصنع ذخائر تدريب لألغراض
العسكرية والذخائر غير المميتة ألغراض مكافحة الشغب وقاذفات القنابل،
ولذا فقد كرسنا جهودنا في البحث والتطوير ومراقبة الجودة وحصلنا على شهادة  ISO 9001وشهادة ( DQالجودة الدفاعية)
نورد المنتجات والخدمات ألكثر من  36بل ًدا حول العالم ،ونتمتع
من الحكومة الكورية ألكثر من  23عامًا .وفي الوقت الراهنِّ ،
بسمعة ممتازة فيها .ونحن على يقين أن شركتنا ستنمو في العقود التالية ،وستكون في النهاية أفضل مصنع في العالم ،لتلبي
احتياجات العمالء ،مع تقديم أعلى جودة وأعلى خدمة.

قنابل التدريب 46 × 40مم
الخصائص واإلمكانيات
 نوع يعمل بالطرد المركزي ،دخانية وصوتيةصفرا ()0
 -معدل خطأ في اإلصابة يبلغ ً

الذخائر غير المميتة
الخصائص واإلمكانيات
 القنابل المسيلة للدموعة اليدوية بغاز سي إس (مفردة 3 /أوعية) خراطيش الغاز المسيل للدموع بغاز سي إس( 37/38مم و 40مم ،مفردة 3 /أوعية 5 /أوعية)
 قنابل دخانية يدوية خراطيش دخانية ( 37/38مم و 40مم)ً
مقذوفا و 40مم بتأثير رغوي)
 رصاص مطاطي ( 3باتون 28 ،مقذوف و62 قنبلة يدوية ومضية ( 1ومضة و 3ومضات و 7ومضات و 9ومضات) -خراطيش قنابل ومضية ( 37/38مم و 40مم 1 ،ومضة و 3ومضات)

قنبلة يدوية للتدريب
الخصائص واإلمكانيات
 قنبلة يدوية غير معدنية آمنة بجسم من الصلصال -توافق المعايير  N67وL413
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قاذفات قنابل غير مميتة /بفوهة ملساء
الخصائص واإلمكانيات

الذخائر والمتفجرات

 قاذف قنابل غير مميتة /بفوهة ملساء طلقة واحدة بآلية مزدوجة طلقتان بآلية مزدوجة -ست طلقات بآلية دوارة (نوع ساقية)

قاذف قنابل آلي متعدد
الخصائص واإلمكانيات
 فوهة ملساء بماسورة ذات أخاديد ( 46 × 40مم) يتم تثبيتها على المركبات مع متحكم عن بعد قابلية التحريك واإلمالة(دوران  360درجة /ألعلى وألسفل  65درجة)
  15طلقة 30 /طلقة تسجيل بالفيديو الرقمي ()DVR -كاميرا باألشعة تحت الحمراء  +كاميرا مكبرة
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الذخائر والمتفجرات

DAEKWANG CHEMICAL
http://www.dkc21.com

Tel: +82-55-329-0830 / Fax: +82-55-329-0832
E-mail: dkc21c@empas.com / Add: 83-43, Dongbuk-ro 437beon-gil,
Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

شركة  DaeKwang Chemicalالمحدودة؛ هي شركة متخصص في صناعة الغازات
المسيلة للدموع والصناعات الدفاعية.
ولدينا مجموعة متنوعة من منتجات مكافحة الشغب مثل منتجات الغاز المسيل للدموع ومنتجات األدخنة الملونة ومنتجات القنابل
الصوتية والومضية ومنتجات الرصاص المطاطي ،بنوعيها المقذوف والذي يلقى باليد.

خراطيش غاز إس سي  38/40مم

المواصفات الفنية
الطراز

DK-38S/DK-40S

النوع

دخان غاز إس سي

وقت االنبعاث

نحو  20ثانية

 Al-3(DK-38/40Sقطع)

القاذف المالئم

قاذف  38/40لمكافحة الشغب

المدى الفعال

نحو  100م

 90~70م

فردي

ثالثة

المقذوف
المميزات

منطقة تغطية واسعة
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 Al-5(DK-38/40Sقطع)

خمسة

الخراطيش الصدمية

DK-38R

DK-40R

DK-40F

النوع

طلقات مطاطية

طلقات مطاطية

فوم

الطراز
المقذوف

3/43/70

3/60/100

فردي

المدى الفعَّال

 30~20م

 30~20م

 30~20م

القاذف المالئم

قاذف  38/40مم

قاذف  40مم

M203

المميزات

-

-

دقيق في االستهداف،
ولكن تأثيره الصدمي يقل عن المطاطي

خراطيش وقنابل يدوية أخرى

المواصفات الفنية
DK-38/40C

DK-40FB

DK-3M / DK-44

النوع

دخان ملون

قنابل ومضية

قنبلة صوت

الطراز
لون/صوت

أحمر /أصفر /أخضر /أبيض

ومضة في الهواء

 1/3/6قنبلة ومضية

المدى الفعَّال

 100م

 90~70م

 50~30م

القنابل اليدوية الكيمائية بغاز إس سي
المواصفات الفنية
DK-N500

DK-N500,3SP

DK-3M

النوع

دخان غاز إس سي

دخان غاز إس سي

بارود غاز إس سي

الطراز
المقذوف

فردي

ثالثة

فردي

وقت االنبعاث

نحو  20ثانية (يمكن تعديلها)

المدى الفعَّال

 50~30م (يمكن إلقاؤها باليد)

المميزات

حركة عشوائية
سريعة

منطقة تغطية واسعة
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األنظمة البحرية

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
http://www.dsme.co.kr

Tel: +82-2-2129-7229
E-mail: naval@dsme.co.kr
Add: 3370, Geoje-daero, Geoje-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

أحدثت شركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd
ً
ملحوظا على السوق العالمية ،منذ تأسيسها في عام  .1973وبفضل موظفيها
تأثيرا
(ً )EMSD

ْ
األكفاء ،فقد أخذت  DSMEعلى عاتقها بصفة مستمرة التكنولوجيا المبتكرة واإلتقان المؤهل ورضا العمالء .وبفضل التقدم
المستدام؛ ظهرت  DSMEرائ ًدا في مجال العمل .ومنذ دخولها في سوق تصنيع سفن األسطول ،نجحت  DSMEفي توسيع
نطاق أعمالها في جميع أرجاء العالم ،من خالل الخدمات الشاملة للتصميم والبناء وإدارة الجودة والدعم اللوجستي المتكامل
ً
وتعزيزا لمكانتها باعتبارها رائدة عالميًّا ،تنفذ  ،DSMEابتكار العمليات
وتدريب الطواقم والبناء المحلي ،مع نقل التكنولوجيا.
األفضل عالميًّا باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات ،مع تعزيز الثقافة المؤسسية ،لتحقيق مزيد من التحسين في اإلنتاجية
والجودة غير المسبوقة ورضا العميل المطلق .ونعدكم بتقديم أفضل ما لدينا إلرساء دعائم التميز.

المدمرة )III-XDK NKOR( DW10000D
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات
تمتاز باإلتاحة العالية وإمكانات التسلل ممتازة التقييم وتصميم
المنصة المتطورة مع التصميم الخارجي المهاري بما يجمع
يجمع معارف وخبرات .DSME
األنظمة الرئيسية
 نظام الدرع القتالية مدفع  5 ×1بوصات	/1xCIWS/1xSAAM/80xVLS48xKVLS/16xKSSM
 ×6طوربيدات -قواذف الشراك الخداعية

الطول × العرض × العمق تقريبًا ( 12.8 × 21 × 165.9م)
اإلزاحة

تقريبًا  10,000طن

السرعة

تقريبًا  30عقدة (القصوى)

نظام الدفع

نظام التوربينات الغازية المشتركة مع داسر،
مزدوج مائل قابل للتحكم
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الفرقاطة )ROKN FFX Batch-II( DW3000H
الخصائص واإلمكانيات
تمتاز باإلتاحة العالية وإمكانات التسلل ممتازة التقييم
وتصميم المنصة المتطورة مع التصميم الخارجي
المهاري بما يجمع معارف وخبرات .DSME

الطول × العرض × العمق تقريبًا ( 7.4 × 14.2 × 122.1م)
اإلزاحة

تقريبًا  3,600طن

السرعة

تقريبًا  30عقدة (القصوى)

نظام الدفع

نظام التوربينات الديزل والغازية المشتركة مع داسر
مزدوج مائل قابل للتحكم ،إضافة إلى  2محرك دفع

األنظمة البحرية

األنظمة الرئيسية
 مدفع  5 ×1بوصات 1xCIWS/8xSSM/16xVLS  × 6طوربيدات -قواذف الشراك الخداعية

المواصفات الفنية

زورق دورية للمياه العميقة )ROKN Offshore Patrol Vessel( DW2000P OPV
الخصائص واإلمكانيات
تمتاز باإلتاحة العالية وإمكانات التسلل ممتازة التقييم
وتصميم المنصة المتطورة مع التصميم الخارجي
المهاري بما يجمع معارف وخبرات .DSME
األنظمة الرئيسية
مدفع فولكان  20×1مم
 M60x4 نظام مكافحة الحرائق -نظام القطر

المواصفات الفنية
الطول × العرض × العمق تقريبًا ( 3.6 × 12.6 × 92.7م)
اإلزاحة

تقريبًا  2,100طن

السرعة

تقريبًا  22عقدة (القصوى)

نظام الدفع

 2محرك ديزل دمع اسر مزدوج مائل قابل للتحكم
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سفينة الدعم اللوجستي (ناقلة من فئة :)UK Tide
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات
تمتاز باإلتاحة العالية وإمكانات التسلل ممتازة التقييم وتصميم
المنصة المتطورة مع التصميم الخارجي المهاري بما يجمع
يجمع معارف وخبرات .DSME

الطول × العرض × العمق تقريبًا ( 14.3 × 28.6 × 200.9م)
اإلزاحة

تقريبًا  39,000طن

نظام الدفع

 2محرك ديزل مع أسر مزدوج مائل قابل
للتحكم ،مع  2محرك قوة دفع مدمج

األنظمة الرئيسية
  × 2نظام أسلحة القتال القريب  2مدفع عيار  30مم نظام التزود بالمؤونة في البحر /التزود بالوقود في البحر( 3محطات)
 2 -رافعة سطحية

سفينة اإلنقاذ والمساعدة ()ROKN ATS
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات
تمتاز باإلتاحة العالية وإمكانات التسلل ممتازة التقييم وتصميم
المنصة المتطورة مع التصميم الخارجي المهاري بما يجمع
معارف وخبرات .DSME
األنظمة الرئيسية
 نظام الغطس بالغاز والهواء والغطس الحر المختلط نظام إعادة التموضع الديناميكي نظام الربط رباعي النقاط نظام سحب ورفع السفن الجانحة	-نظام القطر /نظم البحث تحت سطح الماء

الطول × العرض × العمق تقريبًا ( 8 × 16.8 × 107.5م)
اإلزاحة

تقريبًا  4,700طن

السرعة

تقريبًا  21عقدة (القصوى)

نظام الدفع

نظام التوربينات الديزل والغازية المشتركة،
مع داسر مزدوج مائل قابل للتحكم

الغواصة )ROKN Changbogo-III( KSS-III
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات
يهدف تصميم وبناء غواصة في  DSMEإلى الوفاء بمتطلبات
مختلف العمالء .تشمل تقنيات التصميم المتقدمة تقنيات خلية
الوقود وخفض الضوضاء الحديثة.
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الطول × العرض × العمق تقريبًا ( 15 × 10 × 83م)
اإلزاحة

تقريبًا  3,350طن (أعلى السطح)

األنظمة البحرية

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

http://www.hhi.co.kr

Tel: +82-2-746-7650 / Fax: +82-2-746-8772
E-mail: snsdsales@hhi.co.kr
Add: 1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Rep. Korea

تمتلك وحدة أعمال سفن األسطول والسفن الخاصة التابعة لشركة  ،HHIوهي شركة بناء
السفن الصناعية والدفاعية الوطنية المرخصة واالستشاري الهندسي لدى أسطول جمهورية
بناء السفن المميزة ،فقد جاءت  HHIعلى رأس صناعة بناء سفن األسطول في تصميم وبناء مجموعة متنوعة من سفن
األسطول المتقدمة .في عام  ،1975عيَّنت وزار ُة الدفاع الكورية  HHIلبناء أول فرقاطة كورية أصيلة ،وهي الفرقاطة
من فئة أولسان  .Ulsanومنذ بناء وتسليم أول فرقاطة كورية أصيلة في عام  ،1980ذاع صيت  HHIفي تطوير وبناء
ً
ً
مستقلة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة ،وهي وحدة أعمال سفن األسطول والسفن
مؤسسة
سفن األسطول .وتمتلك HHI
الخاصة ()NSSBUلتي تقع في منطقة منفصلة ومعزولة داخل حوض بناء السفن ألغراض األمان .وتمتلك NSSBU
العمالة المتخصصة والمؤهلة والمرافق المتقدمة .وتنفذ  NSSBUجميع األعمال الالزمة لتصميم وبناء سفن األسطول
والسفن الخاصة .وبفضل تقنيات السفن الحربية المتراكمة ،تعمل  HHIبصفتها شركة بناء سفن األسطول األكثر شهر ًة
المورد الرئيسي ألسطول جمهورية كوريا  ROKNوخفر السواحل الكوري  ،KCGتنفذ شركة HHI
في العالم .ولكونها
ِّ
حاليًّا ،مشاريع بناء سفن ضخمة لصالح األسطول مثل الفرقاطات متعددة األغراض ( )FFX Batch-II/IIIوسفن الهجوم
البرمائية ( )LPX-IIوالجيل الجديد من المدمرات الكورية (.)KDDX

الفئة ( HDDالمدمرة)
الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية

	الفئة  HDDهي مدمرة شبحية قوية يمكنها توفير اإلمكاناتالهجومية والدفاعية.
	-المنتج الرئيسيHDD-11000/HDD-10000/HDD-5000 :

المدمرة HDD-10000 Aegis
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اإلزاحة

 10,000طن

الطول

 165م

العرض

 21م

السرعة القصوى

 30عقدة

اإلطاقة

 5.500ميل بحري

نظام الدفع

التوربينات الغازية المشتركة

األنظمة البحرية

كوريا ،تقنيات تصميم وبناء سفن األسطول الحديثة والموثقة بمختلف أشكال الهياكل المثبتة والمتقدمة .وبفضل تقنيات

سلسلة ( HDFفرقاطة)
الخصائص واإلمكانيات
	الفئة  HDFهي أحدث فرقاطة شبحية متعددة األغراض ،مصممة لتكون مقاتلة تكتيكية في المياه العميقة.	 -المنتج الرئيسيHDF-4000/HDF-3800/HDF-3500/HDF-3100/HDF-3000/HDF-2600 :

المواصفات الفنية
الفرقاطة  HDF-2600متعددة األغراض
اإلزاحة

 2,600طن

الطول

 107م

العرض

 13.8م

السرعة القصوى

 25عقدة

اإلطاقة

 4.500ميل بحري

نظام الدفع

توربينات الديزل والغاز المشتركة

سلسلة ( HDSغواصة)
الخصائص واإلمكانيات
	الفئة  HDSهي غواصة قوية متنوعة تستخدم في مختلف المهام التكتيكية .تمتلك تقنيات متقدمة مثل بطارية أيون الليثيومونظام الدفع الهوائي المستقل ،مما يسمح بتحسين اإلطاقة تحت سطح الماء.
	 -المنتج الرئيسيHDS-3000/HDS-1800/HDS-500/HDS-400 :

المواصفات الفنية
 1.800 -SDHطن
الطول

 65م

العرض

 6.3م

السرعة القصوى

 12عقدة على السطح 20 ،عقدة تحت الماء

اإلطاقة

 12.000ميل بحري على السطح 420 ،ميل
بحري تحت سطح الماء

نظام الدفع

دفع ديزل كهربائي مع نظام الدفع الهوائي
المستقل
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سلسلة ( HDAسفينة الدعم اللوجستي)
الخصائص واإلمكانيات
	الفئة  HDAهي سفينة دعم فعَّالة للمجموعات الضاربة الحربية في أعالي البحار .والسفينة مزوَّدة بأنظمة حديثة للتزود بالمؤنفي عرض البحر  UNREPالقادرة على توصيل كميات البضائع القصوى في أقل زمن بأمان.
 -المنتج الرئيسيHDA-34000/HDA-26000/HDA-23000/HDA-22000/HDA-10000/HDA-8000 :

المواصفات الفنية
سفينة الدعم اللوجستي HDA-26000
الطول

 173م

العرض

 24م

السرعة القصوى

 16عقدة

اإلطاقة

 6.750ميل بحري

نظام الدفع

محرك ديزل ومحرك كهربائي مشترك

األنظمة البحرية

اإلزاحة

 26,000طن

سلسلة ( HDLمركبة برمائية)
الخصائص واإلمكانيات
	تتكون فئة  HDLمن منصة اإلنزال وسفينة اإلنزال .تقوم منصة اإلنزال ،برفع ونقل وإنزال عناصر قوة اإلنزال لتنفيذ المهامالحربية االستطالعية .بينما تقوم سفينة اإلنزال بنقل كميات هائلة من المركبات والبضائع وقوات اإلنزال مباشرة إلى الشواطئ
غير الممهَّدة.
 -المنتج الرئيسيHDL-17000/HDL-13000/HDL-10000/HDL-7000 :

المواصفات الفنية
السفينة البرمائية HDL-7000
اإلزاحة

 7,000طن

الطول

 125م

العرض

 20م

السرعة القصوى

 23عقدة

اإلطاقة

 8.000ميل بحري

نظام الدفع

توربينات الديزل والغاز المشتركة
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الفئة ( HDMسفينة الدعم متعددة األغراض)
الخصائص واإلمكانيات

	الفئة HDM؛ هي سفينة دعم متعددة األغراض ،وهي مصمَّمة لتكون قادر ًة على زراعة األلغام التكتيكية واالستراتيجية ،وهيالمهمة الرئيسية ،أما المهمة الثانوية فهي الدعم اللوجستي والتدريب.
 -المنتج الرئيسيHDM-4000/HDM-3000 :

المواصفات الفنية
 HDM-4000سفينة الدعم متعددة األغراض
اإلزاحة

 4,000طن

الطول

 115م

العرض

 20م

السرعة القصوى

 23عقدة

اإلطاقة

 4.500ميل بحري

نظام الدفع

توربينات الديزل والغاز المشتركة

سلسلة ( HDLمركبة تدريب)
الخصائص واإلمكانيات

	الفئة HDT؛ هي سفينة تدريب مخصصة تستخدم لتدريب الطاقم والتدريب على الرحالت البحرية .ويمكن ًأيضا أن تعمل
سفينة نقل وعالج الجرحى .CRTS
 -المنتج الرئيسيHDT-5500/HDT-4500/HDT-1000/HDT-500 :

المواصفات الفنية
سفينة التدريب HDT-5500
اإلزاحة

 5,500طن

الطول

 146م

العرض

 18م

السرعة القصوى

 24عقدة

اإلطاقة

 7.500ميل بحري

نظام الدفع

ديزل أو غاز مشترك
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األنظمة البحرية

HANJIN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION

http://www.hanjinsc.com

منذ أول زورق دورية كوري في عام  ،1972أسهمت في تعزيز إمكانات كوريا البحرية ،وبنت
ً
مجموعة كبير ًة من السفن التي تضم منصات إنزال المروحيات وسفن اإلنزال وسفن الدورية عالية
السرعة والفرقاطات والكورفيتات ،وسفن المحيطات وسفن اإلنقاذ والغواصات متوسطة المدى
والحوامات ،لصالح األسطول الكوري وخفر السواحل .منذ أواخر سبعينيات القرن الماضيَّ ،
صدرت  HHICمختلف أنواع سفن
األسطول إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية .وحيث إن  HHICهي الشريك اإلقليمي األمثل لتعزيز القوات البحرية؛ فهي على
أتم االستعداد للوفاء بطلبات العميل في مجال بناء سفن األسطول.

صاروخ موجهة لصيد سفن الدورية ()PKG-A
المواصفات الفنية
الطول الكلبي
العرض
العمق
اإلزاحة (حمولة كاملة)
السرعة (القصوى)
اإلطاقة
الطاقم

 63.0م
 9.0م
 5.0م
 440/570طن
 40عقدة
 2,000نيوتن متر
 40فر ًدا

صاورخ موجه لصيد سفن الدورية ()PKG-B
المواصفات الفنية
الطول الكلبي
العرض
العمق
اإلزاحة (حمولة كاملة)
السرعة (القصوى)
اإلطاقة
الطاقم

 44.0م
 7.0م
 4.0م
 230/300طن
 40عقدة
 600ميل بحري
 22فر ًدا

سفينة دورية المياه العميقة (سفينة دورية المياه العميقة فئة  500طن)
المواصفات الفنية
األبعاد

 62.2x9.1x5.0م
 640طن (كاملة)
 35عقدة (القصوى)

الطاقم
التسليح

 33فر ًدا
مدفع فولكان
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األنظمة البحرية

Tel: +82-2-450-8098 / Fax: +82-2-450-8116
E-mail: specialshipsale@hanjinsc.com
Add: 233, Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan, Rep. Korea

األنظمة البحرية

KANGNAM CORPORATION

http://www.kangnamship.co.kr

Tel: +82-51-260-6000 / Fax: +82-51-262-7400
E-mail: charlie@kangnamship.co.kr
Add: 71, Gupyeong-ro 16beon-gil, Saha-gu, Busan, 49454, Rep. Korea

 )KNC( Kangnam Coporationمن أوائل الشركات الكورية المتخصصة
في بناء السفن التي تتميز بالجسم البالستيكي المعزز بالزجاج ،منذ بداية عملها
في حوض السفن في  .1968تتولى  KNCبناء جميع السفن البحرية ذات الجسم البالستيكي المعزز بالزجاج ،والسفن ذات
األغراض الخاصة .وقد نجحت  KNCفي بناء وتسليم كاسحات األلغام  MSHوصائدات األلغام  ،MHCومختلف قوارب
ومستمرا في مجال بناء السفن ذات الجسم الفوالذي/
ناجحا
ً
الدورية السريعة لصالح األسطول الكوري .حققت  KNCتوسعًا ً
األلومنيوم ،مثل زورق الدورية من الفئة  500طن ،وزوارق الهجوم السريعة من الفئة  100طن .ولكونها الشريك األمثل ،فإن
 KNCعلى أتم االستعداد للوفاء بمتطلبات العميل فيما يتعلق بزوارق الدورية عالية السرعة والسفن المضادة لأللغام.

سفينة كسح والتقاط األلغام KMSH
أوجه االستخدام
	,)572#(JIN ONG ,)571#(YANG YANG)573#(NAM HAE

الخصائص واإلمكانيات
 المزايا الرئيسية* هيكل الجسم الممتاز األحادي من البالستيك
المعزز بالزجاج (دون إطار) ،المقاوم للصدمات
بفعل االنفجارات تحت سطح الماء.
*تصميم منخفض الصوت ِّ
للحد من بصمة الصوت
المنقولة تحت سطح الماء.
* استخدام طريقة التدريع الكهرومغناطيسي.
 الوصفكاسحة األلغام MSH؛ هي الجيل الجديد والموديل
األحدث التي بنيت على أساس المعرفة الفنية
لصائدة األلغام  MHCالتي توصلت إليها الفرق
الفنية .تقوم كاسحة األلغام  KMSHبمهام كسح
واصطياد األلغام .ومن ثم يمكنها تحقيق المساهمة
في التكتيكات واالستراتيجيات الفعالةً ،
وأيضا
لتأمين المناطق الساحلية والطرق البحرية.

المواصفات الفنية
اإلزاحة

 910أطنان حمولة كاملة

األبعاد (م)

طول ×59.4عرض ×10.5عمق 3.0

المعدات الرئيسية
السرعة القصوى
نطاق السير
الطاقم
المدافع
التدابير المضادة
نظام المعلومات
الحربية
اإلبحار بالرادار
العمق
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 2محرك ديزل إم تي يو
بقوة  4.000حصان (م) ( 2.98م .و).
التعزيز
داسر فويث شنايدر ،دفع المقدمة
 134حصان (م) ( 100ك .و).
 15عقدة
 3.000ميل بحري بسرعة  12عقدة
ً
ضابطا)  8 +غواصين
6 ( 56
مدفع  20-1مم
مدفع سي فولكان مدفع إم جي عيار 62.7-2
نظام الكسح بالتأثير الميكانيكي والمشترك،
ً
إضافة إلى  2غواصة مسيرة
نظام المعلومات التكتيكية أو نظام
القيادة والتحكم
سونار  X-Bandمتغير األعماق
سونار مسح SonarSide

قارب دورية فئة  500طن
المواصفات الفنية

سفينة دورية في المياه العميقة

اإلزاحة
األبعاد (متر)
المعدات الرئيسية
السرعة القصوى
نطاق السير
الطاقم
المدافع
التدابير المضادة

التدابير المضادة لأللغام  2معدة كسح ألغام ميكانيكية تعمل
تحت سطح الماء بالتحكم عن بُعد Gaymarine Pluto

الرادار
المالح الذاتي
نظام MCAM

Nucleus 3 5000A
PR-6112A-E2-SS1
MAA-M

زورق إنزال المعدات
المواصفات الفنية
الطول الكلي
العرض
العمق
اإلزاحة
السرعة القصوى

 62.00م
 12.00م
 3.80م
 300طن
 15عقدة

المحرك الرئيسي

 2محرك  1.810حصان

نطاق السير
الطاقم
الجسم

 300ميل بحري
 40فر ًدا
فوالذ

زورق الدورية فئة  20م
المواصفات الفنية
الطول الكلي
العرض
العمق
اإلزاحة
السرعة القصوى

 20.00م
 4.70م
 2.40م
 35طن
 25عقدة

المحرك الرئيسي

 2محرك  675حصا ًنا

نطاق السير
الطاقم
الجسم

 400ميل بحري
شخصا
12
ً
البالستيك المعزز بالزجاج

 595أطنان حمولة كاملة
طول ×62.8عرض ×8.9عمق 5.3
محرك إم تي يو  2.720ك .و .عند  2,100لفة في الدقيقة× 1
محرك إم تي يو  4.440ك .و .عند  1.350لفة في الدقيقة×2
نفاثة مياه إم جي بي×3
 31.5عقدة
 2.000ميل بحري بسرعة  15عقدة
 39فر ًدا
 1فولكان  20مم 2 ،مدفع إم جي عيار 2×7.62

- 167
166 -
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أوجه االستخدام

زورق الدورية في المياه العميقة
المواصفات الفنية
الطول الكلي

 62.80م

العرض

 8.90م

العمق

 5.30م

اإلزاحة

 595طن

السرعة القصوى

 30عقدة

المحرك الرئيسي

محرك  2.720حصان
 2محرك  4,440حصان

نطاق السير

 2,000ميل بحري
 39فر ًدا

الهيكل العلوي الجسم

فوالذ

الطاقم

زورق الدورية فئة  50طن
المواصفات الفنية
الطول الكلي

 28.70م

العرض

 5.40م

العمق

 2.50م

اإلزاحة

 90طن

السرعة القصوى

 28عقدة

المحرك الرئيسي

 2محرك ×  1.779حصان

نطاق السير

 300ميل بحري

الطاقم

 10أفراد

الهيكل العلوي الجسم

فوالذ /ألومنيوم
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األنظمة البحرية

SAMKANG M&T

http://www.sam-kang.com
Tel: +82-70-8240-3535 / Fax: +82-55-673-7176
E-mail: ykshin@sam-kang.com / Add: 51-1, Naesan 3-gil, Donghae-myeon,
Goseong-gun, Gyeongnam, Rep. Korea

كانت شركة  Samkang M&Tالشركة األولى التي طورت األنابيب المحلية سميكة الجدار.
تأسست الشركة في  1999في ميريانج ،جيونجسانجنام  -دو .وحازت الشركة على اعتماد
 STX Offshore & Shipbuildingفي عام  ،2019وامتلكت مختلف المرافق والخبراء والتقنيات واإلنجازات لبناء السفن
إجمالً .
ً
ً
ً
بداية ،صنعت الشركة الصواريخ الموجهة للفرقاطة فئة
خاصة
سفينة
البحرية .قامت  Samkang M&Tببناء 23
 3000طن ألسطول جمهورية كوريا ،وصنعت الصواريخ الموجهة لزوارق الدورية فئة  600طن .وبنت الشركة ً
أيضا 10
سفن بما في ذلك سفينة تدريب خفر السواحل الكورية  3000طن وزوارق الدورية بأحجام مختلفة  3000طن 1500 ،طن،
 1000طن 500 ،طن 300 ،طنِّ .
وتحقق  Samkang M&Tقفز ًة هائلة باعتبارها شركة دفاع متخصصة ،اعتما ًدا على
التقنيات واإلنجازات في بناء سفن البحرية ،وتحشد جميع إمكاناتها وتقنياتها ،لتصدير السفن البحرية إلى الخارج .تبذل الشركة
قصارى جهدها حتى تصبح من أفضل الشركات الدفاعية المتخصصة في بناء السفن البحرية.

FFG

(صاروخ موجه للفرقاطات)

PKG
(صاروخ موجه لصيد سفن الدورية)

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

اإلزاحة

 3.200طن

اإلزاحة

 620طن

السرعة القصوى

 32عقدة

السرعة القصوى

 40عقدة

الطول  114.4م
األبعاد

العرض  14.0م
العمق

نظام التسليح

الطول  63.0م
األبعاد

 4.0م

العرض  9.1م
العمق

 127مم ،نظام أسلحة القتال القريب،
صاروخ أرض  -أرض طوربيدات SAAM

نظام التسليح
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 2.5م
 76مم و 40مم
SSM

األنظمة البحرية

الحكومة الكورية في  2017لتكون شركة صناعات دفاعية لبناء سفن األسطول .استحوذت الشركة على قسم السفن الخاصة من

سفينة تدريب فئة  3000طن
المواصفات الفنية
اإلزاحة

 4.200طن

السرعة القصوى

 18عقدة
الطول

األبعاد

 120.0م

العرض  16.0م
العمق

نظام التسليح

 4.5م
 40مم 20 ،مم

سفينة الدورية فئة  3000طن
المواصفات الفنية
اإلزاحة

 3.000طن

السرعة القصوى

 28عقدة
الطول

األبعاد

 115.0م

العرض  14.2م
العمق

نظام التسليح

 4.2م
 40مم 20 ،مم

سفينة دورية فئة  1500طن
المواصفات الفنية
اإلزاحة

 2.200طن

السرعة القصوى

 30عقدة
الطول

األبعاد

العرض  13.2م
العمق

نظام التسليح

 102.0م
 3.8م
 40مم 20 ،مم
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Fine Inc.

http://www.fine-tec.com
Tel: +82-51-262-1237 / Fax: +82-51-262-9715
E-mail: fineship@fine-tec.com / Add: #60, Hwajeonsandan 6-ro, Gangseo-gu,
Busan, Rep. Korea

تأسست  FINE Incفي عام  1989وتعمل في مجال تصنيع القوارب العسكرية القياسية لألسطول وخفر
السواحل ،وكذلك تصنيع القوارب ألغراض الدائرة الحكومية للبحرية واإلنقاذ وبدأت البيع في السوق المحلي
ووسعت من مجال عملها عبر مختلف أنواع القوارب بحسب المواصفات والجودة المصنوعة
لخفر السواحل وفريق إدارة اإلنقاذَّ ،

األنظمة البحرية

خصيصا.
ً

قارب ألومنيوم ()FAF90UB-Z
أوجه االستخدام
 مكافحة الحرائق البحث -اإلنقاذ

الخصائص واإلمكانيات
 مخلوط ألومنيوم بحري /من نوع ممتاز -حاجز رغويي

المواصفات الفنية
المهام األساسية

الدورية واالعتراض
المراقبة واألسطول
خفر السواحل ،الفرق الخاصة

مادة الجسم

ألومنيوم بحري/
مركب ممتاز

حاجز

حاجز رغويي

الطول الكلي

 9.1م

العرض (األقصى)

 3.2م
 2محرك  250حصا ًنا خارجيًّا

السرعة (القصوى)

 40عقدة

المحرك الرئيسي
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زورق دورية FCR140SF-Z
أوجه االستخدام
 الدورية المراقبة -خفر السواحل

 االعتراض األسطول -الفرق الخاصة

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
الوظائف
األساسية

الدورية واالعتراض
المراقبة واألسطول
خفر السواحل ،الفرق الخاصة

مادة الجسم

ألومنيوم بحري/
مركب ممتاز

مخلوط ألومنيوم بحري /من نوع ممتاز
حاجز

أنبوب هيبالون

الطول الكلي

 13.9م

العرض (األقصى)

 3.9م

المحرك الرئيسي

 2محرك  440حصا ًنا خارجيًّا

السرعة (القصوى)

 40عقدة

نظام الدفع

زورق دورية FAP160WJ-Z
أوجه االستخدام
الدورية ،األسطول ،خفر السواحل

الخصائص واإلمكانيات
ألومنيوم بحري

المواصفات الفنية
المهام األساسية

الدورية ،األسطول ،خفر السواحل

مادة الجسم

ألومنيوم بحري

حاجز

حاجز رغويي

الطول الكلي

 16.1م

العرض (األقصى)

 4.8م

المحرك الرئيسي

 2محرك  435حصا ًنا خارجيًّا

السرعة (القصوى)

 25عقدة

نظام الدفع
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األنظمة البحرية

VOGO

http://www.vogoeng.com
Tel: +82-33-573-3660 / Fax: +82-33-573-3662
E-mail: jwl@vogoeng.com
Add: 21-196, Bondong-gil, Geundeok-myon, Samcheok-si, Rep. Korea

شركة  VOGO Co.,Ltdهي شركة بناء سفن متخصصة في السفن لألغراض شبه العسكرية ذات
األغراض الخاصة .تكمن قوتنا في تصميم القوارب للوفاء بمجموعة عمليات كل مستخدم نهائي على حدة.
مخلوط الكربون والقوارب القابلة للنفخ الصلبة وقوارب الدورية األلومنيوم .سلمت الشركة أكثر من  300سفينة للمستخدمين في
الداخل والخارج ،منذ تسعينيات القرن الماضي.

مركبة سحب سباحين ()SDV 340
أوجه االستخدام
التسلل تحت الماء

الخصائص واإلمكانيات
 SDV 340هي غواصة مأهولة مصمَّمة للعمليات السرية والمعلومة .منذ تصميمها للمرة األولى في أوائل عام ،2000
خاضت العديد من العمليات الميدانية الفعلية واكتسبت مزايا جديدة إلنجاح العمليات بفاعلية .أتاح دمج التقنيات المتقدمة ،بما في
ً
استراتيجية في المهام غير
ذلك بطارية الليثيوم البولمير والمحرك الكهربائي ونظام المالحة الدقيق لهذه السفينة ،أتاح مزايا فريد ًة
مترا
المنتظمة .يمكن إطالق  SDV 340والتقاطها من العديد من المنصات .وهي مصممة لمقاومة أعماق تصل إلى ً 150
للعمل من على متن الغواصة .وتتيح للغواصين الولوج القريب ،حيث ال يمكن للغواصة الوصول بسبب القيود التي تفرضها المياه
وبحرا ،في غاية السهولة .يمكن تعديل
برا
ً
الضحلة .من خالل سفينة التقاط  SDV 340فقد أصبح اإلطالق وااللتقاط والنقل ًّ
سفينة االلتقاط السترداد الطوربيدات.

المواصفات الفنية
الطول الكلي

 7.9م

الطاقم

3

السرعة القصوى

أكثر من  5عقدة

نظام الدفع

محركات كهربائية بالتيار المتردد

عمق الغوص

150MSW
ً 45
ميل بحريًّا بسرعة  3.5عقدة

نظام المالحة

INS. DVL, DGPS, ECDIS

المدى
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األنظمة البحرية

تشمل بعض من المنتجات الرئيسية ،قوارب نقل السباحين وقوارب دفع الغواصين والقوارب المصنوعة من

الغواصة الهجينة  /سفينة السطح ()SDV 1000W
االستخدامات
إدخال القوات الخاصة

الخصائص واإلمكانيات
 SDV 1000 Wهي غواصة هجينة  /سفينة سطح مصممة لتوصيل الغواصين والمعدات مزودة بمحرك كهربائي ديزل .تنقل
الغواصين إلى مسافة ً 150
ميل بحريًّا ،على السطح بسرعة عالية .ثم تتحول بسرعة وتبدأ في الغوص حسب التسلل المستهدف.
تتيح مزايا التسلل الشبحي والسرعة العالية ،من خالل دمج قارب نقل السباحين مع القارب السطحي سريع الحركة .أنظمة
الغوص منفذة من سفينة نقل السباحين  SDV 340ذات الجودة المثبتة ميدانيًّا .هي الغواصة الهجين األولى من نوعها القادرة
على حمل فريق يتكون من  10أفراد .يمكن تعديلها للوفاء بمختلف المتطلبات العملياتية.

المواصفات الفنية
الطول الكلي

 12م

السرعة السطحية

 35عقدة

سرعة الغوص

أكثر من  6عقد

نظام الدفع

محرك ديزل ومحرك كهربائي

المدى السطحي

 200ميل بحري

مدى الغوص

 25ميل بحري

الحمولة

 1.5طن

الطاقم

10

نظام المالحة

INS. DVL, DGPS, ECDIS

القارب القابل للنفخ الديزل من مخلوط الكربون
أوجه االستخدام
دورية

الخصائص واإلمكانيات
جسم مصنوع من مخلوط الكربون المحقون بالراتنج
جسم عميق متدرج على شكل حرف V
 3منصات مدفع رشاش قثيل مع تدريع بالستي

المواصفات الفنية
الطول الكلي

 12م

مدى الغوص

 25ميل بحري

السرعة السطحية

 35عقدة

الحمولة

 1.5طن

سرعة الغوص

أكثر من  6عقد

الطاقم

10

نظام الدفع

محرك ديزل ومحرك كهربائي

نظام المالحة

INS. DVL, DGPS, ECDIS

المدى السطحي

 200ميل بحري
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زورق الدورية  14م
أوجه االستخدام
دورية

الطول الكلي

 14.285م

العرض

 4.244م

العمق

 1.980م

السحب

 0.900م

الوزن الخفيف

 16طن

الوزن مع الحمولة

 18.3طن
ً 250
ميل بحريًّا بسرعة  15عقدة

السرعة القصوى

 35عقدة بقوة  2300دورة في الدقيقة

المدى

األنظمة البحرية

المواصفات الفنية

قارب صلب قابل للنفخ
االستخدامات
قارب عمل ،قارب بحث وإنقاذ ،النقل الساحلي ،مراقبة
الصيد غير الشرعي ،الخ.

المواصفات الفنية
الطول الكلي

 77م %5±

العرض الكلي

 2.9م %5±

الوزن الخفيف

أقل من  2.5طن

السرعة القصوى

أكثر من  45عقدة

نظام الدفع
الطاقم
المدى
خزان الوقود

محرك خارجي مزدوج  250حصاًنا المحركات
بحد أقصى  15فر ًدا
أكثر من ً 120
ميل بحريًّا
480L
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WOONAM MARINE CRAFT

http://www.riboat.net

Tel: +82-55-331-8959 / Fax: +82-55-331-9420
E-mail: doyoon.kim@riboat.net
Add: Maelee 693, Sangdong-myoen, Kimhae-si, Kyungnam, Rep. Korea

تأسست شركة  WOONAM MARINE CRAFT CO., LTDفي عام  ،1982وكانت مُصنع قوارب
صغيرة ،ثم تطورت وقامت بتوريد القوارب الصغيرة سريعة الحركة للعديد من الوكاالت الحكومية الوطنية
والدولية ألكثر من  20عامًا .بفضل براءات االختراع المميزة واعتمادات الجودة وااللتزام بالتقنيات الفائقة،
تُستخدم قوارب  WOONAM MARINE CRAFTفي أسطول جمهورية كوريا واألساطيل األجنبية ،وكذلك خفر السواحل
والقوات الخاصة في جميع أنحاء العالم.

القوارب الصلبة القابلة للنفخ من الفئة بوسايدون POSEIDON
أوجه االستخدام
لجميع العمليات البحرية المتنوعة
 مكافحة الغواصات مكافحة اإلرهاب مكافحة القرصنة التسلل عمليات التفتيش الدورية -البحث واإلنقاذ

الخصائص واإلمكانيات
 المدى الطويل :أكثر من  400ميل بحري مع خزان وقود سعة  1.700لتر هيكل مخلوط محقون مفرغمقاوم للرصاص
 األمانٍ :واق أمامي ِ
 صالحية اإلبحار :يمكنها المناورة عند ارتفاع األمواج إلى  2.5مترعنصرا
 هي األفضل لنشر وانسحاب القوات الخاصة :مقاعد ممتصة للصدمات لعدد 16ً
المحرك المزدوج VOLVO PENTA IPS 600
 المناورة المثالية بفضلِّ
 نظام األنبوب سهل الفك والتركيب (تقنية حاصلة على براءة اختراع) -نظام إمداد/إدارة الوقود المثالي (تقنية حاصلة على براءة اختراع)

المواصفات الفنية
إجمالي الطول

 14.3م ()%5±

اإلزاحة

 11.0طن

العرض األقصى

 4.0م ()%5±

المدى

 400ميل بحري

السرعة القصوى

 40عقدة

المواد

مخلوط
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قارب اإلنقاذ بوسايدون 14.3
	قارب إنقاذ خفر السواحل الكوري من الجيلالجديد
	-مصمم بحسب شهادة الجودة 12215

	قارب اإلنقاذ األمثل ،مع إمكانية التصحيح الذاتي* صالحية اإلبحار :قادر على المناورة في حالة البحر من الدرجة 4
* مخلوط ألومنيوم من الفئة البحرية AL5083-H321
* سهولة االلتقاط باستخدام نظام بوابة اإلنقاذ
* تعديالت مختلفة لجميع األغراض والمتطلبات

المواصفات الفنية
إجمالي الطول

 14.3م ()%5±

العرض األقصى

 4.6م ()%5±

السرعة القصوى

 37عقدة

اإلزاحة

 17.5طن

المدى

 200ميل بحري

المواد

مخلوط ألومنيوم

األنظمة البحرية

أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

قارب قابل للنفخ صلب الجسم بوسايدون 9.0
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

عمليات األسطول وخفر السواحل المتنوعة
 مكافحة اإلرهاب دعم السفينة الرئيسية عمليات التفتيش الدورية -البحث واإلنقاذ

 المادة :مخلوط ألومنيوم من الفئة البحرية AL5083-H321 هيكل مدمج وخفيف هيكل المقصورة المضاد للرصاص حاجز رغوي عالي الكثافة أو أنبوب قابل للنفخ يمكن نقلها في عمليات القوات المسلحة القياسيةOp Pasir ، حاوية  40قدمًا -تم تطويرها وتسليمها إلى الجانب الماليزي

المواصفات الفنية
إجمالي الطول

 9م ()%±5

العرض األقصى

 2.3م ()%±5

السرعة القصوى

 50عقدة

اإلزاحة

 3.5طن

المدى

 190ميل بحري

المواد

مخلوط ألومنيوم
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األنظمة البحرية

iBULe Photonics

http://www.ibule.com

Tel: +82-32-851-2908 / Fax: +82-32-851-2907
E-mail: sanggoo7@ibule.com
Add: 7-39, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon [406-840] Rep. Korea

تأسست الشركة في عام  ،1999ونجحت iBULe Photonicsفي تطوير تكنولوجيا
الكريستال األحادي المتنامية على أساس طريقة بريدجمان ،وتنتج حاليًّا ,PT-PMN
 ]111[ and ]011[ ,]001[ with PT-PMN-PINمع اتجاهات النمو في األحجام حتى قطر  4.5بوصة .والشركة هي
وتوسع سريعًا إمكانيات اإلنتاج لتزويد
الرائدة عالميًّا في الوقت الحالي في تطوير وتصنيع الكريستاالت األحادية عالية األداءِّ ،
العمالء بالفرص الجديدة للجيل التالي من المحوالت ،لالستخدامات الدفاعية والتجارية.

( PMN-PT / PIN-PMN-PTمادة المستشعر)
أوجه االستخدام
 ]011[]001[PT-PMN ]011[]001[PT-PMN-PIN -مادة الكريستال األحادي لمستشعر السونار ومستشعر الموجات فوق الصوتية

الخصائص واإلمكانيات
	 مادة الكريستال األحادي لمستشعر السونار ومستشعر الموجات فوقالصوتية
 الكريستال األحادي الكهربائي اإلجهادي* مادة فيروكهربائية جديدة تتكون من نيوبات الرصاص والمنجنيز
وتيتانات الرصاص .PMN-PT

المواصفات الفنية
PMN-PT
المعيار

الوحدات

PIN-PMN-PT

[001] Poled
Low-PT

[011] Poled

Low-PT High-PT

[001] Poled

Low-PT High-PT

[011] Poled

Low-PT High-PT

High-PT

ε33T/εo

-

4842

7000

3760

5770

4457

5666

3449

4656

dij

x 10-12
C/N

=d33
1282

=d33
1620

=d32
-1140

=d32
-1820

=d33
1226

=d33
1840

=d32
-1323

=d32
-1870

sijE

x 10-12
m2/N

=s33E
47

=s33E
56

=s22E
53

=s22E
78

=s33E
49

=s33E
79

=s22E
72

=s22E
99

Trt

oC

95

85

95

85

120

90

120

90

Ec

KV/cm

2

2.5

2

2.5

4

6

4

6

الكثافة

كجم/م3

8080

8154
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السيراميك الكهربائي اإلجهادي (مادة المستشعر)
أوجه االستخدام
 مستشعر السونار منخفض التردد مستشعر التوجيه -مستشعر الصدمة للقوابس

المواصفات الفنية
التحسين من خالل
سيراميك PZT

َميزة نظام النقل

َميزة النظام المستقبل

 78%أقل
في المعامل

تخفيض حجم القاذف
أو
التردد المنخفض

انخفاض حجم المستشعر

 650%أعلى
في معامل البيزو

مستشعر  15-10ديسيبل عند نفس مستوى المشغل حساسية مرتفعة  7ديسيبل
أو
أو
نفس مستوى المستشعر عند  15-10ديسيبل مشغل منخفض معدل المستشعر أعلى من  15ديسيبل

 50%أعلى
في معامل اإلقران

حتى  6أضعاف الحزمة العريض
لخفض عدد القنوات
مستشعر  FOMأعلى بمعدل  15ديسيبل

حتى  6أضعاف الحزمة العريض
لخفض عدد القنوات
لتماثل المكبر
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األنظمة البحرية

الخصائص واإلمكانيات

ً
مقارنة بالمواد المستخدمة حاليًّا ،السيراميك الكهربائي اإلجهادي PZT
 مزايا فائقة الثابت الكهربائي اإلجهادي تمرير الكهرباء -معامل المزاوجة الكهروميكانيكية

األنظمة البحرية

JINYOUNG TBX

http://www.blade-korea.com
Tel: +82-55-293-0478 / Fax: +82-55-255-4937
E-mail: blade@tbx.co.kr / Add: 456-28 Nae-dong, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, (642-050) Rep. Korea

منذ  ،1982كانت شركة  JINYOUNG TBX Coتعمل في إنتاج شفرات التوربينات التي
تمثل جزءًا من محطات توليد الطاقة باستخدام التوربينات .نسعى دائمًا إلى الحصول على التقنية
المتقدمة بصفة مستمرة ،التي من شأنها مساعدة الشركة على تطوير الصناعة المحلية .حصلت الشركة على شهادة الجودة أيزو
 ،9001وتوفر احتياجات العمالء بأحدث التقنيات وأفضل جودة منذ بدايات القرن الحادي والعشرين .نبذل كافة الجهود الممكنة
للوفاء باحتياجات العمالء ،من خالل المنتجات عالية الجودة وأفضل الخدمات الممكنة.

شفرات التوربينات
الخصائص واإلمكانيات
شفرات التوربينات (وحدة التشغيل)؛ هي المحرك الذي يغير طاقة البخار عالي الضغط داخل الغالية أو المفاعل النووي عند
العمل .وهي عملية ضغط البخار المرتفع والسرعة العالية التي تجعل البخار يمر بسرعة من قطاع الحاجز إلى الشفرة المركبة
على المستحث الدوار ،وتنجز العمل من خالل ممارسة تغيير تيار الهواء.

المواصفات الفنية
توربين غازي

جهاز تيربو

توربين بخاري
الدوار /المتحرك /اللفاف /شفرة المروحة

شفرة الضاغط/
الدوارOGV/ IGV /

الثابت /المستقر /شفرة المثبت /الشكل /القطاع
الشفرة /ملف الهواء
فوهة الحاجز /المباعد
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الداسر /العنفة/
الموزع /الشفرة

األنظمة البحرية

KIMS UBQ

http://www.kimsubq.co.kr
Tel: +82-31-8068-6103 / Fax: +82-70-4325-6116
E-mail: kimsubq@kimsubq.co.kr / Add: 903, Gwanyang Doosan Venture Digm, 250,
Hagui-ro, Dongangu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

شركة مشتركة متخصصة في مجال تصنيع الكابالت البحرية وكابالت القطر (السحب) لنظام
السونار وكابالت  ROVوكابالت  .EPDنقوم بتوريد مختلف أنواع الكابالت المتخصصة
الموجه والمبتكر ،مع تحلينا بالشغف واإلخالص.
نكون شريك العمل
ِّ

كابل غواصات HUSS
أوجه االستخدام
 نقل فردي -استشعار مائي

الخصائص واإلمكانيات
 كابل بحري للنقل الفردي واالستشعار المائي	كابل بحري لنظام إدارة معلومات الصوت البحري NAIMS	-كابل بحري لنظام قياس المصفوفة الثابتة FAMS

مجموعة كابالت سحب تحت الماء
أوجه االستخدام
 كابل TACM -كابل ULTASS

 كابل TASS -الموصالت

طاف
كابل ٍ
أوجه االستخدام

 كابل مستشعر الطفو -كابل داعم الطفو
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األنظمة البحرية

لألسطول الكوري والخارج ،بعد النجاح في إنجاز مشاريع البحث والتطوير الوطنية .نعدكم بأن

األنظمة البحرية

KOREA TES

http://www.koreates.com
Tel: +82-55-607-0567 / Fax: +82-55-715-7001
E-mail: koreates@koreates.com / Add: 1103 Nexzone, SK Technopark,
50 Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongnam, Rep. Korea

  KOREA T.E.Sمتخصصة في تحديث األنظمة حسب الطلب وصيانة المعدات. المشكالت المشتركة في تحديثات األنظمة	ارتفاع تكلفة الحصول على قطع اإلصالح المناسبة ،ومن خالل  KOREA T.E.Sيمكن حل المشكلة من خالل تحديثاتاألنظمة حسب الطلب.

نظام كونسول (وحدة) تشغيل
أوجه االستخدام
 حينما ال تجد قطع الغيار للمعدات العسكرية القديمة.	-تحديث األنظمة اإللكترونية مثل نظام  DISPLAYوإمداد التيار لمقصورة عمليات المعدات العسكرية.

الخصائص واإلمكانيات
 التأهيل العسكري القياسي ( MIL-STD 810, MIL-STD 461الخ) -توفير /تخفيض التكلفة

المواصفات الفنية
 -النواحي التكنولوجية* انخفاض الطاقة ارتفاع الكفاءة ،خفة الوزن
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األنظمة البحرية

Bumhan Industries

http://www.bumhan.com

نحرز تقدمًا في أعمال خلية وقود الهيدروجين ،وهي ضمن مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة ونستعد
تغييرا حتى نصبح شركة متخصصة في الطاقة
لتنفيذ مشروع شامل لمعدات بناء السفن .ونحدث ً
المتجددة ودفع أعمال خلية وقود الهيدروجين إلى األمام ،الذي يمثل مستقبل التطور في عالم المحركات.
من خالل دمج الجهود المستمرة المبذولة من معهد التكنولوجيا التابع للشركة ،والشغف من جميع العاملين في شركة ،Bumhan
فإننا ملزمون بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في صناعة ضواغط الهواء التي تتماشى مع التغيرات والطلبات التي تنشأ حتمًا مع
مرور الزمن .إن شركة  Bumhan Industries Coمستمرة في التطور باعتبارها من شركات العالم الرائدة مع التنافسية
غير المسبوقة السائدة في السوق العالمية.

ضاغط بحري ونظام هواء
أوجه االستخدام
 الفئة شانج بوجو KSS-IJ1 الفئة دوكدو LPH الفئة شيون وانج بونج LSI المدمرة فئة جوانجاتو العظيمة KDX-I المدمرة فئة سيجونج العظيمة KDX-III الفرقاطة فئة أولسان الفرقاطة فئة إنشيون FFG الفئة ونسان MLS زورق الدورية فئة شامسوري سفينة الدورية فئة جامدوكسوري -الفئة تونجيونج ATS

الخصائص واإلمكانيات

تقوم شركة  BUMHANبتزويد األسطول الكوري بالضواغط وأنظمة الهواء الموثوقة .تُستخدم ضواغط  BUMHANعلى
سفن األسطول لتشغيل محركات الدفع الديزل وتوربينات الغاز وقاذف الطوربيدات والصواريخ ،ومعدات التنفس والتحكم وهواء
خدمة السفينة .تتيح وحدات األساس والدوران والتبادل الهواء منخفض ومتوسط ومرتفع الضغط من  1بار إلى  350بار بسعة
 9م 3في الساعة ،إلى  3700م 3في الساعة.
تفي معدات  BUMHANبالمواصفات الدقيقة للغاية ،بما في ذلك االرتطام الشديد إلى  MIL-5-901Dومن االهتزاز الميكانيكي
إلى  MIL-STD-167-1N2ومن مستويات الضوضاء المحمولة في الهواء ،وعبر الهيكل إلى  .MIL-STD-740-1/2نضمن أن
معداتنا سوف تعمل بصورة مقبولة في أحلك الظروف ،بما في ذلك عند تعرضها لحركة السفينة مثل الميالن الدائم والدوران واالرتفاع
الشديد .إن ما يجعل األسطول يعود مرة بعد مرة إلى معدات BUMHAN؛ هو الموثوقية التي تمثل المكون الرئيسي .ونعمل دائمًا على
والمختبرة زمنيًّا ،وتحديثها بصورة مستمرة لتوفير الموثوقية الدائمة والكفاءة مع أقل درجات الصيانة .خدمات
تحسين التصاميم التقليدية
َ
الدعم الميداني تحوز على نفس موثوقية المعدات .لدينا القدرة على الرد خالل  24ساعة في أي مكان في العالم طوال أيام العام.
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األنظمة البحرية

Tel: +82-55-224-500 / Fax: +82-55-251-6071
E-mail: sales@bumhan.com / Add: 61, Jayumuyeok 4-gil, Masanhoewon-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

ضاغط هواء مبرد بالهواء
أوجه االستخدام
تتكون الفئة  BLمن ضاغط الهواء البارد ثنائي المرحلة وثالثي المرحلة ،بضغط يصل إلى  40بار .وفا ًء باحتياجات السوق،
فقد اشتهرت تلك الفئة بالجودة واالعتمادية .ساعد ضاغط الهواء ثالثي المراحل ،على األخص ،على تطوير سوق الضواغط
والضواغط نفسها ودفعها نحو الحداثة والربحية.

الخصائص واإلمكانيات
	خفض تكاليف التركيب بسبب المساحة الصغيرة.	خفض تكاليف التشغيل بسبب فترات الصيانة الطويلة.	انخفاض الضوضاء واالهتزازات من خالل التحسينات المستمرة.	تحسين المواصفات للوصول إلى الوزن الخفيف.	يناسب الماء العذب والمالح.	-يعمل في بيئة ترتفع فيها درجة الحرارة ،ألن درجة الحرارة تتراوح من  5إلى  55مئوية.

المواصفات الفنية
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ضاغط هواء مبرد بالماء
أوجه االستخدام
الفئة  BVهي ضاغط هواء بالماء البارد يمكنها ضغط حتى  30بار ،مع ضغط ثنائي المرحلة .تلك الفئة مصممة لالستخدام
داخل غرف المحركات ،بما في ذلك تشغيل وتوصيل أنبوب الضاغط الرئيسي وهواء التحكم وهواء الخدمة.

المواصفات الفنية
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األنظمة البحرية

الخصائص واإلمكانيات
 الحجم المدمج يقلل من مساحة التركيب.	خفض تكاليف التركيب بسبب المساحة الصغيرة.	خفض تكاليف التشغيل بسبب فترات الصيانة الطويلة.	انخفاض الضوضاء واالهتزازات من خالل التحسينات المستمرة. تحسين المواصفات للوصول إلى الوزن الخفيف. يناسب الماء العذب والمالح.	-يعمل في بيئة ترتفع فيها درجة الحرارة ،ألن درجة الحرارة تتراوح من  5إلى  55مئوية.

األنظمة البحرية

YGM

http://www.ygmarine.co.kr
Tel: +82-70-4849-4653 / Fax: +82-51-980-2383
E-mail: ygm@ygmarine.co.kr / Add: YGM Co., Ltd. Room 425, Changjogwan,
Inje University, 197, Inje-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

تورد شركة  YGM Co., Ltdاألدوات والمواد الالزمة لبناء السفن والخدمات الهندسية على أساس
ِّ
خبرتها الممتدة لثالثين عامًا في تصميم السفن الخاصة .بسبب تعدد أنواع السفن؛ فمن الحتمي أن يكون
أساس قطاعات العمل الثالثة :األعمال المضادة للرصاص وأعمال بناء السفن واألعمال الهندسية.

اللوح المضاد للرصاص
أوجه االستخدام

المواصفات الفنية

طريقة االستخدام الداخلي لسفن
البحرية.

الخصائص واإلمكانيات
هو عبارة عن لوح مضاد للرصاص
يستخدم غطاء من األلومنيوم
(لوح مضاد للرصاص عام مركب
على مختلف سفن البحرية الكورية
مثل  PKXأو .)LSF
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األنظمة البحرية

لمالكي السفن متطلبات واحتياجات متنوعة للسفن الخاصة .دائمًا ما تبحث شركة  YGM Co., Ltdعن التقنيات الحديثة على

دليل المنتجات الدفاعية الكورية
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188

SNT MOTIV

192

SNT DYNAMICS

198

DASAN MACHINERIES

202

WOO KYUNG OPTICS

205

D. I. OPTICAL

209

EO SYSTEM

212

FOCUS OPTECH

215

IPEC

219

SUOPTICS

222

HYUNDAI WIA

226

DOOWON HEAVY INDUSTRIAL

229

SOOSUNG DEFENSE INDUSTRIES

231

JINYOUNG PRECISION MACHINE

232

KODUCT

233

SG SOLUTION

األسلحة الخفيفة والمدفعية

SNT Motiv

http://www.sntmotiv.com/eng/main/intro.html
Tel: +82-51-509-2114 / Fax: +82-51-508-3339
E-mail: ashcompany@sntmotiv.com
Add: 363, Yeoraksongjeong-ro, Cheolma-myeon, Gijang-gun, Busan, South Korea

تأسست شركتنا  SNT Motivعام  1973لتكون مصنع أسلحة ،وكانت آنذاك المصنع
الوحيد لتصنيع األسلحة الخفيفة في قطاع الدفاع بكوريا الجنوبية ،واكتسبت شركتنا
واسعة في تطوير وإنتاج األسلحة الخفيفة التي تتطلب ً
ً
دقة عالية .وقد وُظفت هذه التقنيات المتقدمة
خبرات
طوال تلك السنوات،
ٍ
َ
تجسدت في العديد من منتجات األسلحة النارية مثل الرشاش الخفيف ،K1AK
والخبرات الواسعة ،في قطاع الدفاع ،ومن ثم َّ
والبندقية  ،K2والبندقية القصيرة  ،K2Cوالرشاش الخفيف  ،K3وقاذف القنابل األوتوماتيكي  ،K4والمسدس )،K5(DP51
والرشاش الخفيف  ،K7والرشاش  ،K12وبندقية القنص  ،K14وCorner Shotالتي هي قيد التطوير حاليًا .ولقد بذلت
 SNT Motivقصارى جهودها لدعم تعزيز قدرات الدفاع الوطني ،مع التطلع لريادة السوق الدولية في جنوب شرق آسيا وإقليم
الشرق األوسط ،وما إلى ذلك.

الرشاش الخفيف  K1Aعيار  5.56مم

الخصائص واإلمكانيات
	سبطانة (ماسورة) طولها  263مم مزودة بحاجب ضوء به ثالث فتحات	أمان يعمل بيد واحدة /ذراع اختيار ما بين وضع األمان والوضع شبه األوتوماتيكي ووضع إطالقثالثية الطلقات ،والوضع األوتوماتيكي
	أخمص (دبشك) قابل للطي إلى ثالثة أوضاع	-يعمل بالغاز ونظام قفل بالترباس الدوار

المواصفات الفنية
العيار

 45X5.56مم

الوزن

 2.87كجم

نظام التشغيل

يعمل بالغاز (االصطدام المباشر)

الطول

السبطانة (الماسورة)  263مم ( 10.3بوصة) في حالة مد األخمص (الدبشك) 838 :مم ( 33بوصة)
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البندقية الهجومية  K2عيار  5.56مم
الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
العيار

 45X5.56مم

الوزن

 3.37كجم

نظام التشغيل

يعمل بالغاز (مكبس غاز)

الطول

السبطانة (الماسورة)  465مم ( 18.3بوصة) في حالة مد األخمص (الدبشك) 980 :مم ( 38.6بوصة)

البندقية الهجومية  K2C1عيار  5.56مم
الخصائص واإلمكانيات
 سبطانة مزودة بحاجب ضوء به ثالث فتحات أخمص (دبشك) تليسكوبي (يكمن ضبط طوله بالتمديد والتقصير) وقابل للطي. شعيرة خلفية (ناشنكاه خلفي) ومقبض أمامي قابلين للتركيب والتثبيت -يعمل بالغاز ونظام قفل بالترباس الدوار

المواصفات الفنية
العيار

 45X5.56مم ناتو

الوزن

 3.68كجم

نظام التشغيل

يعمل بالغاز (مكبس غاز)

الطول

السبطانة (الماسورة)  465مم ( 18.3بوصة) في حالة مد األخمص (الدبشك) 1014 :مم ( 39.9بوصة)

البندقية الهجومية  K2Cعيار  5.56مم
الخصائص واإلمكانيات
 سبطانة (ماسورة) طولها  310مم ( 12.2بوصة) مزودة بحاجب ضوء شوكي ثالثي النسخة القصيرة من البندقية K2 مجريات تثبيت  MIL-STD-1913للبصريات -المدى الفعال  500متر

المواصفات الفنية
العيار

 45X5.56مم ناتو

الوزن

 3.3كجم

نظام التشغيل

يعمل بالغاز (مكبس غاز)

الطول

السبطانة (الماسورة)  310مم ( 12.2بوصة) في حالة مد األخمص (الدبشك) 875 :مم ( 34.4بوصة)
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

 سبطانة (ماسورة) طولها  465مم ،مزوَّدة بحاجب ضوء به ثالث فتحات شعيرة خلفية (ناشنكاه خلفي) قابل للضبط أفقيًّا المدى الفعال  600متر -يعمل بالغاز ونظام قفل بالترباس الدوار

الرشاش الخفيف  PARA K3/K3عيار  5.56مم
الخصائص واإلمكانيات

	تشغيل بالترباس مفتوح ،التلقيم بشريط الذخيرةمع التغيير السريع للماسورة
 الوضع األوتوماتيكي فقط	-شريط متصل  200طلقة أو خزانة  30طلقة

المواصفات الفنية
العيار

 45X5.56مم ناتو

الوزن

 7.1كجم أو  6.3كجم ()PARA

نظام التشغيل

تشغيل بالغاز

الطول

سبطانة (ماسورة)  483مم ( 19بوصة" أو  365مم ( 14.4بوصة) ()PARA

قاذف قنابل أوتوماتيكي  K4 40مم
الخصائص واإلمكانيات

	مثبَّت له قدمان غارزتان للتحكم باستقرار السالح	يخترق ًدرعا بسمك بوصتين على بعد  2000متر
مترا
تأثير تشظي وانفجاري يبلغ ً 15
	-إطالق النيران على الوضع األوتوماتيكي

المواصفات الفنية
العيار

 53X40مم

الوزن

 34.4كجم (البندقية)  29.5كجم (مُثبت)

نظام التشغيل

نظام االرتداد الغازي المسبق

الطول

سبطانة (ماسورة)  412مم ( 16.2بوصة  -الكلي  1072مم ( 42.2بوصة)

 DP51/K5 9مم مسدس
الخصائص واإلمكانيات
	نظام أمان يدوي يمكن استخدامه ٍّبأي من اليدين وإبرة إطالق
نار (دبوس إطالق نار) سلبية ،لغلق النظام
	-نوع إطالق  UNIQUEمع آلية تصويب سريعة

المواصفات الفنية
العيار

 19X9مم

الوزن

 734جرام

الطول

سبطانة (ماسورة)  104.14مم الكلي 190.5 :مم
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الرشاش الخفيف  K7عيار  9مم المزوَّد بكاتم صوت
الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
العيار

 19X9مم

الوزن

 3.1كجم

نظام التشغيل

االرتداد الغازي

الطول

السبطانة (الماسورة)  134مم ( 5.27بوصة) في حالة مد األخمص (الدبشك) 788 :مم ( 31بوصة)

الرشاش  K12عيار  7.62مم
الخصائص واإلمكانيات
	سهولة التحويل من وضع التشغيل على الطائرات ،إلى وضعالتشغيل مع المشاة
	تشغيل والترباس مفتوح ،التلقيم بشريط ذخيرة مع إمكانيةالتغيير السريع للماسورة
	يعمل بالغاز ونظام قفل بالترباس الدوار -الوضع األوتوماتيكي فقط

المواصفات الفنية
العيار

 51X7.62مم

الوزن

 11.9كجم

نظام التشغيل

يعمل بالغاز ،والترباس مفتوح

الطول

السبطانة (الماسورة)  559مم ( 22بوصة) في حالة مد األخمص (الدبشك) 215 :مم ( 47.8بوصة)

بندقية القنص  K14عيار  7.62مم
الخصائص واإلمكانيات
 حاجب ضوء رباعي الفتحات دوار	بندقية تعمل بنظام الترباس مزوَّدة بمقبض ترباس ،يفتحبزاوية  60درجة لضمان سرعة التلقيم (التعمير)
 -سبطانة (ماسورة) حرة الحركة

المواصفات الفنية
العيار

 51X7.62مم [ 0.308بوصة ]WIN

الوزن

 7.0كجم

نظام التشغيل

نظام الترباس

الطول

سبطانة (ماسورة)  609.6مم ( 24بوصة) الطول الكلي 1150 :مم ( 45.27بوصة)
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

 كاتم صوت مدمج شدة صوت إطالق النيران  111ديسيبل نظام ارتداد بماسورة ثابتة-المدى الفعال  135متر

األسلحة الخفيفة والمدفعية

SNT Dynamics

http://www.hisntd.com
Tel: +82-55-280-5683 / Fax: +82-55-280-5306
E-mail: luke.ryu@hisntd.com
Add: 599 Nammyeon-ro, Seongsan-gu, Changwon, Gyeongnam, 51534, South Korea

تأسست SNT Dynamics Coعام  1959ومضت قدمًا في
البحث والتطوير
تطورها لتصبح شركة عالمية ذائعة الصيت ،عبر
ِ
المستمرين واالبتكار التقني والتجديد في تصنيع أجزاء اآلليات والسيارات وأدوات اآلليات والتشكيل ومنتجات الدفاع .وتباشر
 SNT Dynamicsاآلن خططها لتطوير منتجات جديدة ،بما في ذلك معدات التشكيل بحقن البالستيك ،والوحدات الهيدروليكية
والوحدات العاملة بالهواء المضغوط ،والروبوتات ،وإلكترونيات الطيران ،واتصاالت الفضاء ،ومكونات الطيران ،والمواد الخام
الجديدة .ونحن ماضون قدمًا في تحقيق هذا الهدف بقدراتنا وخبراتنا الهندسية.

نظام مدفع برجي  20مم

المواصفات الفنية
العيار

 20مم

نوع المدفع
َّ
معدل إطالق النيران

مدفع رشاش دوار بثالث سبطانات (مواسير)
 10 ± 750طلقة في الدقيقة

نوع التلقيم

شريط متصل

الوزن TGS

 186كجم (دون ذخيرة)

دقة البرج

 1.5ميلي راديان ( )mradبحساب جذر متوسط المربع ()RMS

التغطية الزاوية (المجال الزاوي)

زاوية االرتفاع /21°+~50°- :زاوية السمت110°± :

أقصى معدل دوران

 90درجة /ثانية ،على المحورين كليهما

مصدر اإلمداد بالطاقة

تيار مستمر  28فولت /تيار متناوب  115فولت

قوة االرتداد

 6300نيوتن بحد أقصى التغطية  2100نيوتن

سعة الذخير

 400طلقة بحد أقصى
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 ،KM138موزع ألغام

وزن

 78كجم ( 176كجم بالحاوية)

نطاق التوزيع

مترا (بحد أدنى)
ً 30

مسافة التوزيع الفاصلة (اختياري)

دقيقة واحدة 10 /ثانية

األلغام

ألغام مضادة لألشخاص  ،M74ألغام مضادة للدبابات M75

طريقة التصويب

الخطوة األولى :نشاط التدوير
الخطوة الثانية :سماحية الجهد الحثي

أوجه االستخدام

المركبات ،وحامالت الجند المدرعة ،إلخ

نظام هاون  120مم
المواصفات الفنية
 120مم

العيار
النوع

محلزن ،وبه زنبرك ،وقاعد تثبيت

أقصى معدل إلطالق النيران
َّ
معدل إطالق النيران المستمر

 10طلقات /الدقيقة لمدة  3دقائق
 3طلقات /الدقيقة

مدى اإلطالق

 8كم (شديدة االنفجار) ()HE
 13كم (تفاعلية خارقة للدروع) ()RAP

نطاق تغطية إطالق النيران

( 70°~45°االرتفاع) (360°عكسي).

التلقيم

شبه-أوتوماتيكي

وضع اإلطالق

اإلسقاط /طرق الكبسوالت

المدة المطلوبة لتفاعل الطلقة األولى

 30ثانية تقريبًا

الطاقة

 24فولت تيار مستمر (توجيه كهربي بالكامل)

الوزن

<  1400كجم

الذخائر

شديدة االنفجار ( ،)HEتفاعلية خارقة للدروع
( ،)RAPالفسفور األبيض (،)WP،IPP
التمرن على ضرب األهداف ()TP
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية

الرشاش الثقيل  K6عيار  12.7مم

المواصفات الفنية
العيار

 12.7مم

وزن المدفع

 38كجم

وزن الماسورة

 12.6كجم

طول المدفع

 1,654مم

طول السبطانة (الماسورة)

 1,143مم

عدد الحلزونات
َّ
معدل إطالق النيران

8
 600~450طلقة في الدقيقة

السرعة الفوهية

مترا /ثانية
ً 930

أقصى نطاق إلطالق النيران

مترا
ً 6765

مدى النيران المؤثر

مترا
ً 1830

نوع التلقيم

شريط متصل

التشغيل

زنبرك قصير

التبريد

هوائي
ذخائر عادية ( ،)Ballوالذخائر الخارقة للدروع
( )APالذخائر الحارقة الخارقة للدروع ()API
الذخائر الحارقة الخارقة للدروع التتبعية (،)API-T
 ،TRالقذائف الخارقة للدروع التتبعية ()AP-T

الذخائر

مركبات القتال ،ومروحيات سفن القتال ،والمركبات
األرضية

أوجه االستخدام

مدفع رشاش دوار (جاتلنج)  ،KM168عيار  20مم

المواصفات الفنية
العيار

 20مم

النوع

مدفع دوار

وزن المدفع

 118كجم

أقصى نطاق إلطالق النيران

 4500مم

مدى النيران المؤثر

 2200مم

َّ
معدل إطالق النيران

 3000 ~2,700طلقة في الدقيقة

عدد السبطانات (المواسير)

 6سبطانات (مواسير)(قابلة للفك)

وزن الماسورة

 8كجم

طول السبطانة (الماسورة)

 1,523مم
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عدد الحلزونات

9

السرعة الفوهية

 1030م /ث

طريقة التلقيم

شريط-متصل

التشغيل

توجيه خارجي

الذخائر

الذخائر الحارقة شديدة االنفجار التتبعية ذاتية التدمير
( ،)HEIT-SDالذخائر الحارقة شديدة االنفجار
( ،)HEIالذخائر التتبعية للتمرن على ضرب
األهداف( ،)TP-Tو ،TPو ،STPوالذخائر التتبعية
متعددة األغراض ذاتية التدمير ()MPT-SD

أوجه االستخدام

حامالت الجند ،والمدافع المضادة للطيران،
وسفن القتال ،والطائرات المقاتلة

المواصفات الفنية

عدد الحلزونات

9

 20مم

طول السبطانة (الماسورة)

 1,361مم

النوع

دوار

وزن الماسورة

 13كجم

التشغيل

تشغيل بالغاز

طريقة التلقيم

شريط-متصل

مصدر اإلمداد بطاقة تيار مستمر خارجيًّا
الذخائر الحارقة شديدة االنفجار التتبعية ذاتية التدمير
( ،)HEIT-SDالذخائر الحارقة شديدة االنفجار
( ،)HEIو ،TPو ،STPوالذخائر التتبعية متعددة
الذخائر
األغراض ذاتية التدمير ()MPT-SD
المقاتلة F5
الهجوم األرضي  -جو  -جو
أوجه االستخدام
المقاتلة F5

العيار

التيار

تيار مستمر أو تيار متناوب

طول المدفع

 1,839مم

وزن المدفع

 82كجم

َّ
معدل إطالق النيران

 1500طلقة في الدقيقة

السرعة الفوهية

 990م/ث

مدفع رشاش  ،KKCBعيار  30مم

المواصفات الفنية
العيار

 30مم

طريقة التلقيم

شريط-متصل

مدى النيران المؤثر
َّ
معدل إطالق النيران

 3000مم

التشغيل

تشغيل بالغاز

 600طلقة في الدقيقة

السرعة الفوهية

 1080م/ث

الذخائر

الذخائر التتبعية للتمرن على ضرب األهداف (،)TP-T
الذخائر الحارقة شديدة االنفجار ( ،)HEIالذخائر الحارقة
شديدة االنفجار التتبعية ()HEI-T

قوة االرتداد

 1400كيلو جرام ثقلي

طول الزنبرك

 50~36مم

أوجه االستخدام
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المدافع المضادة للطائرات المدافع-ذاتية الحركة المضادة
للطائرات مركبات القتال-السفن الحربية

األسلحة الخفيفة والمدفعية

 KM39A3مدفع رشاش  20مم

 K40مدفع رشاش  40مم

المواصفات الفنية
العيار

 40مم

طريقة التلقيم

من أسفل-ألعلى ،متعدد ،دون تماس ()Linkless

الوزن

 720كجم

التشغيل

آلي (عن بعد) ،يدوي

وضع اإلطالق

وضع األمان ،الوضع الفردي ،إطالق ثالثية الطلقات

 6000م (أرضي)
 4000م (جوًا)

الذخائر
السعة

 24طلقة ( 3دفعات ،كل منها  8طلقات)

الحجم (العرض×الرتفاع×الطول)  3893×1343×700مم
مدى النيران المؤثر
أقصى نطاق إلطالق النيران
َّ
معدل إطالق النيران
السرعة الفوهية

 12000م (تقريبًا).

إعادة التلقيم

االقتران-إدخال الخزانة ألسفل

 300طلقة /دقيقة

الذخائر

PFHE, APFSDS, MMFA, TP

 1005م/ث (الذخائر شديدة االنفجار) ()HE
 1400م/ث (الذخائر الخارقة للدروع) ()AP

أوجه االستخدام

مركبات القتال

ناقل الحركة  X1100-5A3لـ K9 SPH
أوجه االستخدام

هاوتزر ذاتي الحركة

المواصفات الفنية
النسبة العامة
عزم دوران
محول

طاقة المحرك اإلجمالية

 1500حصان

أقصى نطاق لسرعة اإلدخال

 3000 ~2000دورة في الدقيقة

وزن المركبة

 45إلى  60طن

النوع

مرحلة واحدة-متعدد المراحل  3عناصر 2.98:1

نسبة عزم التعطيل (توقف عزم الدوران)

2.70:1
-

قابض إقفال أوتوماتيكي

المدى

 4لألمام 2 /للخلف

السيطرة على المدى

تلقائي ,4-2 ,4-1 :الحيادي ()N ,الرجوع للخلف - )R1( 1الرجوع للخلف)R2( 2

التوجيه

متغير إلى ما ال نهاية /متحكم به هيدروستاتيكي
توجيه محوري على الوضع الحيادي ()Neutral

المكابح (الفرامل)

نظام الزيت

النوع

صفائح رطبة-متعددة مُبردة بالزيت

الصيانة

طاقة هيدروليكية

مكابح الطوارئ

ميكانيكي

نوع الزيت

MIL-PRF-2104؛ الدرجة 30MIL-L-46167؛ ( Arcticللظروف الجوية شديدة البرودة)

السعة

 110لترات

المرشح

عناصر ثنائية متكاملة قابلة للتبديل

الوزن (جاف)
أوجه االستخدام

 2050كجم
المركبات

K9, K10

المحرك

MT881KA-500
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نظام الصواريخ المضادة للدبابات لدبابات القتال الرئيسية K2
أوجه االستخدام
دبابات القتال الرئيسية

القطاع
نطاق التحكم والتوجيه

90°+ ~ 90°-

سرعة التحكم

 300دورة في الدقيقة  90°عكس االتجاه /ثانية

دقة التحكم

في حدود درجة واحدة

سعة الذخيرة

 8طلقات

جهد التشغيل

 28فولت تيار مستمر 250 /فولت تيار مستمر

الواجهة

RS-422

وزن النظام

 70كجم

ناقالت الحركة  HMPT500-3EK/4EKلمركبات قتال المشاة K21 IFV
أوجه االستخدام

مركبات قتال المشاة

المواصفات الفنية
العنصر
عام
النسب
الخرج
النسب

HMPT500-3EK

HMPT500-4EK

طاقة المحرك اإلجمالية

 600حصان

أقصى نطاق لسرعة اإلدخال

 3000 ~2200دورة في الدقيقة

 800حصان
←

وزن المركبة

حتى  33طن

 40طن

أقصى عزم دوران ،نيوتن متر

 11,170(15,150رطل-قدم)

 13,170(17,760رطل-قدم)

أقصى .سرعة لألمام

 3300دورة في الدقيقة

 3570دورة في الدقيقة

أقصى .سرعة للرجوع للخلف

 554دورة في الدقيقة

 560دورة في الدقيقة

عزم دوران التوجيه لكل جانب ،نيوتن متر

 6.800(9,200رطل-قدم)

 8.000(10,800رطل-قدم)

قابض يُشغل هيدروليكيًّا لفصل مجموعات نقل الحركة عن عزم دوران الكرنك المُخفض في الجو
البارد ،وتحسين استهالك الوقود في وضع السير البطيء أو وضع الال حمل.

فصل الدخل

←

المدى

 3لألمام 1 ،للخلف

التحكم والسيطرة بمتحكم إلكتروني بالناقل ()TEC

ي ِّ
ُعدل المتحكم اإللكتروني بالناقل ( ،)TECنسبة نقل الحركة للتشغيل على أكثر سرعات المحرك
كفاءة ،اعتما ًدا على موضع الصمام الخانق وحمل المركبة.

مكابح ديناميكية

حركة محورية كلية وتامة ،نسبة متغيرة إلى ما ال نهاية هيدروليكيًّا-ميكانيكيًّا متجددة كليًّا وال تحتاج
استخدام المكابح أو القوابض
أقراص متعددة مبردة بالزيت ُتشغل ميكانيكيًّا
عزم دوران مبطئ للمحرك ً
كامل ،باإلضافة إلى اإلبطاء الهيدروستاتيكي المُحدد

نوع الزيت

MIL-PRF-2104؛ الدرجة / 15W40MIL-L-46167؛ ( Arcticللظروف الجوية شديدة البرودة)

التوجيه
المكابح (الفرامل)
نظام الزيت

الصيانة

السعة

 51لتر

المرشح

 40ميكرون

الوزن (جاف)
أوجه االستخدام

المركبات

 47لتر
←

 875كجم

 942كجم

Pegasus Flying Tiger

مركبات قتال المشاة ()IFV
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية
ROLS

األسلحة الخفيفة والمدفعية

DASAN MACHINERIES

http://www.da-san.co.kr

Tel: +82-63-260-7940 / Fax: +82-63-263-415
E-mail: sales@da-san.co.kr
Add: 17, Techno valley 2-ro, Bongdong-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Rep. Korea 55314
نحن مُصنِّع محترف (م ِّ
ُصدر) ننتج المسدسات والبنادق عالية الجودة واألسلحة النارية الكاملة.
ومنذ تأسيس الشركة عام  ،1992فإننا قدمنا منتجات فائقة الجودة لشركات األسلحة النارية
والمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم .والتمتع بشريك عالمي مثل  Dasanمن شأنه إكسابك ميزة تنافسية ،وتعظيم
أرباحك في سوق األسلحة النارية متزايد التنافسية.

المسدس 1911()DHP9/DHP40/DHP45
الخصائص واإلمكانيات
 جهاز أمان مزدوج منزلق وجسم مصنوع من( )Tuffالطفة  ،لضمان عمر طويل من االستخدام الشاق جسم مصنوع من مواد مختلفة من الفوالذ السبائكي واأللومنيوم ،وما إلى ذلك مقبض أمان منفرد واسع وأمان بإبهام يمكن استخدامه ٍّبأي من اليدين
 طارق بطراز Commander مكونات السبطانة (ماسورة) آلية دقيقة ومنزلق وجسم قوي لضمان المتانة والدقة -منزلق وجسم مصنوع من ( )Tuffالطفة  ،لضمان عمر طويل من االستخدام الشاق

المواصفات الفنية
طراز األغراض الحكومية (النوع  5بوصة)
الطراز

العيار

الوزن

DHP9G

 9مم

 1.10كجم

DHP40G

عيار  1.12 .40S&Wكجم

DHP45G

 1.15كجم

عيار .45ACP

طول السبطانة (الماسورة)
 127مم

الطول الكلي
 210مم

طراز ( COMMANDERالنوع  4.25بوصة)
الطراز

العيار

الوزن

DHP9C

 9مم

 1.03كجم

DHP40C

عيار  1.05 .40S&Wكجم

DHP45C

 1.08كجم

عيار .45ACP

طول السبطانة (الماسورة)
 108مم
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الطول الكلي
 197مم

مسدس 2011()DHP9P
الخصائص واإلمكانيات
 مقبض أمان منفرد واسع طارق بطراز Commander مجرى تكتيكي على جسم السالح -طارق بطراز Commander

العيار

 9مم

الوزن

 0.99كجم

الطول الكلي

 210مم

السبطانة (الماسورة)

 127مم ،للحكومة

التقفيل

دهان بالترسيب الفيزيائي للبخار سيراكوت ( )CERAKOTEأسود اللون

المواد

منزلق :فوالذ غير قابل للصدأ ( )SUSأو جسم من فوالذ غير قابل للصدأ ( )SUSأو مقبض من فوالذ بوليمر

الزناد

~ 4.5رطل (~ 2.04كجم) مزود بأمان بالزناد

الشعيرات (الناشينكنات)

طراز نوفاك ( )NOVAKصغير الحجم

سعة الخزينة

 17طلقة

غير ذلك

مجرى تكتيكي على جسم السالح

 AR15 / M4ذات األنبوب الغازي
الخصائص واإلمكانيات
	تشغيل باألنبوب الغازي والترباس الدوار	طالء كرومي على حلزونات السبطانات (الماسورة)	سبيكة ألومنيوم فوالذية مخصص لتخفيف الوزن	مجرى  Picatinnyمهايئ مزود بحامي يد يناسب عدة ملحقات	طول األخمص السفلي قابل للضبط على ست درجات حسب نوع البدن	متوفر بكتلة منظم غاز عليها مجرى( Picatinny-دون ناشنكاه من النوع )A	-متوفر مزو ًدا بواقي يد كالسيكي

المواصفات الفنية
العيار

 45X5.56مم ناتو

الوزن

 3.04كجم (للماسورة ذات  11.5بوصة ،دون خزنة) (مشط الذخيرة)

طول السبطانة (الماسورة)

 7.5بوصة 11.5 /بوصة 14.5 /بوصة 16 /بوصة 20 /بوصة

كونتور السبطانة (الماسورة)

مقاييس M4

الطول الكلي (سبطانة  11.5بوصة)

طول األخمص (الدبشك) مضمومًا  720مم
طول األخمص (الدبشك) ممدو ًدا  800مم

المدى الفعال

 550متر

سعة الخزينة
َّ
معدل إطالق النيران

 30طلقة
 950~700طلقة في الدقيقة

الحلزونات (الششخنات)

تدوير  6 /7:1حلزونات RH

- 199
198 -

األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية

 R15 / M4ذات البستم الغازي

الخصائص واإلمكانيات

 تشغيل ببستم غاز وترباس دوار ضبط العمل فيما يخص ضبط كمية الغاز َّومعدل إطالق النيران حسب بيئة العمل
 طول األخمص السفلي القابل للضبط على ست درجات حسب جسم المستخدم تقنية جديدة مطبقة لتحرير الزنبرك ،بما يُحسن من الدقة والتشتت الباليستي مجرى Picatinny-مهيأ مزوَّد بواقي يد علوي وسفلي -ملحقات متنوعة (ناشنكاه قابل للرفع والطي ،ومصباح ،ناشنكاه ليزر ،وما إلى ذلك)

المواصفات الفنية
العيار

 45X5.56مم ناتو

الوزن

 2.88كجم

طول السبطانة (الماسورة)

 7.5بوصة 11.5 /بوصة 14.5 /بوصة 16 /بوصة 18 /بوصة 20 /بوصة

الطول الكلي

طول األخمص (الدبشك) مضمومًا  756مم
طول األخمص (الدبشك) ممدو ًدا  840مم

الطالء (اختياري)

أسلوب  /QPQالكروم

المدى الفعال

 550م

سعة الخزينة
َّ
معدل إطالق النيران

 30طلقة
 800طلقة في الدقيقة

الحلزونات (الششخنات)

تدوير  6 /7:1حلزونات  /RHتدوير  6 /8:1حلزونات RH

( SMGمنصة )M4
الخصائص واإلمكانيات

	تصميم مُعد خصيصاً لمقبض (يد) يُمكن استخدامهٍّ
بأي من اليدين
 تشغيل باالرتداد الغازي	متوافق مع خزنة جلوك ( Glock) (9x19مم)	أخمص (دبشك) متعدد المواضع ( 6مستويات)حسب جسم المستخدم
	-مقبض أمامي متوافق مع  M-Lokصغير الحجم

المواصفات الفنية
العيار

 19x9مم

الوزن

 2.6كجم  2.7كجم

طول السبطانة (الماسورة)

 7.5بوصة 10.5 /بوصة

الطول الكلي

طول األخمص (الدبشك) مضمومًا  605مم
طول األخمص (الدبشك) ممدو ًدا  690مم
طول األخمص (الدبشك) مضمومًا  685مم
طول األخمص (الدبشك) ممدو ًدا  770مم

التقفيل

لون أسود باألنودة

المدى الفعال

 100م

سعة الخزينة

 33طلقة

َّ
معدل إطالق النيران

 950~750طلقة في الدقيقة

السرعة الفوهية

مترا /ثانية
ً 350
نظام االرتداد الغازي

الحلزونات (الششخنات)

تدوير  6 /10:1حلزونات RH

نظام التشغيل
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مسدس DSAR15S

الخصائص واإلمكانيات
 زناد مرحلة واحدة موثوق يمكن االعتماد عليه نظام أنبوب غازي بسيط قابل للضبط سبطانة (ماسورة)  18بوصة أخمص (دبشك) قابل للضبط على  6مواضع واقي يد خفيف الوزن متوافق مع M-Lock خزنة طراز Flared Magazine well -عدة نقاط تركيب وتعليق سريعة

العيار

 51X7.62مم ناتو
.308WIN

طول السبطانة (الماسورة)

 18بوصة

الوزن

 4كجم

الطول الكلي

 1050مم

المدى الفعال

 800م

سعة الخزينة

 20طلقة

وضع اإلطالق

شبه-أوتوماتيكي

الحلزونات (الششخنات)

تدوير RH 10:1
تدوير RH 11:1

طريقة عمل السالح

أنبوب غازي

D-AK47
الخصائص واإلمكانيات
 ضغط ألواح فوالذ غير قابلة للصدأ  1مم خفيفة الوزن على المستقبالت تشغيل ببستم غازي نظام زناد أحادي المرحلة (زناد مباشر) خزنة من فوالذ أو البوليمر سبطانة (ماسورة) من سبيكة كروم الموليبدينوم -أخمص سفلي بوليمر ( )MAGPULأو خشب

المواصفات الفنية
العيار

 39X7.62مم

طريقة عمل السالح

ترباس دوار يعمل بالغاز

الوزن دون خزنة (مشط الذخيرة)

 3.02كجم

الطول الكلي

 895مم (خشب /بوليمر)AL /

طول السبطانة (الماسورة)

 16بوصة ( 410مم)

السرعة الفوهية

 656م/ث

المدى الفعال

 350م

سعة الخزينة

 30طلقة

الحلزونات (الششخنات)

تدوير  6 /9.5:1حلزونات RH
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية

األسلحة الخفيفة والمدفعية

Woo Kyung Optics
http://www.wkoptics.com

Tel: +82-31-495-5319 / Fax: +82-31-492-3709
E-mail: scpark@wkoptics.com / Add: 301, 8, Haebong-ro 330beon-gil, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, 15425, Republic of Korea

 Woo Kyung Opticsشركة ذات سمعة عالمية في مجال تصنيع البصريات عالية
ونظرا لكونه أحد األقسام الرئيسية
الدقة ،وباألخص المعدات البصرية للتحكم بالنيران.
ً
لقطاعات الدفاع في كوريا؛ فإن الشركة ُتصنع وتصمم منتجات بصرية مثل أنواع مختلفة من المعدات البصرية للتحكم في
النيران ( )FCEلسالح المدفعية التي تُستخدم خصيصاً وحصريًّا لألغراض العسكرية .بإلضافة إلى ذلك فإنها تنتج المعدات
البصرية للتحكم في النيران ( )FCEللبنادق والدوت سايت ( )Dot Sightومكبرات  3مرات ومنظار الرؤية الليلية األحادي.
واعتما ًدا على ما لدى الشركة من نظام إنتاج دقيق ،وحصولها على جائزة نظام إدارة الجودة في قطاع الدفاع ()DQMS؛ فإن
الشركة تقدم أفضل المنتجات حاليًّا للقوات المسلحة الكورية والسوق العالمية.

تلسكوب بانورامي M117A2
أوجه االستخدام
معدة قياس زاوية السمت للهاوتزر ( )SPHذاتي الحركة

الخصائص واإلمكانيات

يُستخدم على الهاوتزر الخفيف ذاتي الحركة 105 :ممM108 ، الهاوتزر المتوسط ذاتي الحركة 155 :ممM109 ، -وكذلك الهاوتزر ذاتي الحركة الكورية  K55وK9

المواصفات الفنية
الطول

 9بوصات

العرض

 1/4 8بوصة

االرتفاع

 20بوصة

وزن

 14رطل  6أونصة

الطاقة

 4مرات

مجال الرؤية

10°

نصف قطر بؤبؤ ال َم ْخ َرج

 0.165بوصة

الطول البؤري الفعال

الشيئية  4.004بوصة العدسة العينية
 1.250بوصة

مسافة الرؤية الواضحة للعين

 0.700بوصة

االنحراف (زاوية السمت)

 6400ميلي

زاوية االرتفاع

 300 ±ميلي
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تلسكوب بانورامي M12A7 S/C/H
أوجه االستخدام
معدة قياس زاوية السمت للهاوتزر  105مم و 155مم المقطورة

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
االرتفاع

 9 3/4بوصة

الوزن

 5.5رطل

الطاقة

 4مرات

مجال الرؤية

نصف قطر بؤبؤ ال َم ْخ َرج

الطول البؤري الفعال

الشيئية  4.004بوصة
العدسة العينية  1.000بوصة

مسافة الرؤية الواضحة للعين  0.700بوصة

10°

مدى زاوية السمت

 6400ميلي

 0.165بوصة

مدى االرتفاع

 600ميلي

دوت سيت ()Dot Sight
أوجه االستخدام

للتصويب على الهدف ،ليثبت على بندقية

الخصائص واإلمكانيات

 دقة عالية حجم صغير -وزن خفيف

المواصفات الفنية
األبعاد (الطول xالعرض  xاالرتفاع) مع قاعدة التثبيت
الوزن ً
شامل البطارية وقاعدة التثبيت

 53 * 69.7 *68مم
دون  182جم

تكبير

 1.0مرة

راحة العين

غير محدود

دقة ضغط بالمؤشر (التعديل لكل نقرة)

 0.5قوس دقيقة ( 0.5بوصة عند  100ياردة)

مسافة الهدف

 25سم ~ ما ال نهاية (∞)

الملحق

مجرى على البندقية (مجرى )Picatinny

عمر البطارية

 10,000ساعة

درجة اإلضاءة LED

 12درجة

حركة زاوية السمت

 9أقواس دقيقة 18 /درجة

حركة االرتفاع

 9أقواس دقيقة 18 /درجة
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	قراءة مجال زاوية دقيق 6400 ،ميلي (زاوية السمت)، 600ميلي (زاوية االرتفاع)
	حركة تروس بالغة التميز والجودة (وجميعها مُصنَّعة في داخل كوريا)	شبيكة 3 ،أنواع من التصاميم الدقيقة على مستوى الميكرون:M12A7-C, -H, -S

مكبر  3مرات
أوجه االستخدام
التهديف بالنقطة الحمراء  -ريد دوت ( )Red Dotوتكبيرها على الهدف ،ويمكن تركيبها على ظهر الدوت سيت ()Dot Sight

الخصائص واإلمكانيات

عال
 أداء ٍ حجم صغير -وزن خفيف

المواصفات الفنية
األبعاد (الطول xالعرض  xاالرتفاع) مع قاعدة التثبيت  55x80x109مم
الوزن ً
 349جم
شامل البطارية وقاعدة التثبيت
تكبير

تكبير  3مرات

مجال الرؤية

7.1°

راحة العين

 60مم

مدى ديوبيتر العين

 2.0+إلى D2.0-
~ما ال نهاية (∞)

الملحق

مجرى على البندقية (مجرى )Picatinny

مسافة الهدف

 WOE14Kمنظار أحادي العين للرؤية الليلية
أوجه االستخدام
جهاز المراقبة الليلية ،يستخدم أنبوب تركيز التصوير من الجيل الثالث

الخصائص واإلمكانيات

معدات رؤية ليلية محمولة الستخدام
جنود المشاة في القتال الليلي ،والبحث
والمالحظة

المواصفات الفنية
مجال التركيز

 25سم إلى ما ال نهاية

مدى الديوبيتر

 2+إلى D6-

حماية من الليزر /حاجب الضوء العالي

نعم

تكبير

 1.0مرة واحدة ()Unity

مجال الرؤية

40°

الوزن

 360جم (شامل البطارية)

قاعدة تثبيت على الرأس /الخوذة

نعم

الطاقة

بطارية ( AAقلوي /ليثيوم)

أنبوب تركيز التصوير

 18مم من الجيل الثالث (الواليات المتحدة األمريكية)

راحة العين

 25مم

عمر البطارية

 66~55ساعة

ملحق كاميرا

كاميرا تسجيل رقمية
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D. I. OPTICAL

http://www.donginoptical.com
Tel: +82-32-328-9935 / Fax: +82-32-328-9990
E-mail: edward.park@donginoptical.com
Add: 1 Seokcheon 380 beon-gil Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 14450

إن  D. I. OPTICALتطورت وأصبحت شركة كبرى متخصصة في مجال الدفاع
تسوق بدورها ،لما لها من بصريات متخصصة للبنادق والرشاشات مسجلة الملكية
لتقدمها للقطاعات العسكرية وجهات إنفاذ القانون .إن  D. I. OPTICALمصممة ومُصنعة خصيصاً لالستخدام في األماكن
انخفاض الدقة .

 DTS100Lمسددة بنقطة حمراء وحرارية
أوجه االستخدام

رشاش ثقيل عيار  12.7مم ( 0.50بوصة)

الخصائص واإلمكانيات

نهارا ً
وليل بنطاق عريض.
حل متكامل شامل لالستخدام ً
ً
ونهارا ِّ
ومقدر مسافات ليزري ( )LRFلتعديل مسافة المقذوف .مجال واسع
ليل
للعمل
وهذا أول نظام يجمع بين قدرات كاملة
ً
للرؤية للعمليات ً
ونهارا على السواء .شاشة عرض  56x100مم يتيح للجنود االشتباك مع العدو بسرعة وتحقيق وعي
ليل
ً
أفضل ،اعتما ًدا على مسافة راحة عين ما بين  8إلى  12بوصة.

المواصفات الفنية
مصدر الطاقة

ساعات التشغيل
(تشغيل البطارية @ 25سلزيوس)

المركبات

 12فولت تيار مستمر ~  32فولت تيار مستمر

البطارية

 4خاليا بطارية قابلة إلعادة الشحن ليثيوم أيون AA L918

الوضع النهاري

≥  1000ساعة
(يقل وقت التشغيل عند استخدام مقدر مسافات ليزرية ()LRF

الوضع الليلي

≥ 6ساعة

الوقت حتى بدء التشغيل

< 8ثوان منذ بدء التشغيل

درجة الحرارة التشغيلية

20˚-سلزيوس~˚70سلزيوس ( 4˚-فهرنهايت~˚158فهرنهايت)

درجة حرارة التخزين

30˚-سلزيوس~˚80سلزيوس ( 22˚-فهرنهايت~˚176فهرنهايت)

الوزن

< 4.1كجم دون بطارية وقاعدة تثبيت وملحقات.

األبعاد[مم]

( 200عرض) ( 183 xالطول) ( 137 xارتفاع)  -دون قاعدة تثبيت

مادة الهيكل

ألومنيوم عالي القوة والمتانة

تقفيل السطح

مأنود ،وغير المع ،وأسود كربوني ،ولون سمرة الشمس

معيار االختبار البيئي

MIL-STD 810G

حلول التثبيت

قاعدة التثبيت لمجرىPicatinny - MIL-STD 1913

تعويض المسار )(@M2HB

تعديل المدى  200أو  400أو  600أو  800أو  1000أو  1200أو  1500أو  2000متر

األسلحة المخصصة لها

الرشاشات الثقيلة  12.7مم ناتو ( ،)M2HB، K6ومدفع  20مم ،ومدفع  30مم ،وقاذف قنابل أوتوماتيكي  40مم ،وبنادق الخرطوش19-
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التكتيكية .وتؤمِّن تلك المنتجات الوعي واإلحاطة بالموقف ،ورصد األهداف واإلمساك بها بسرعة واالنتقال بين األهداف دون

سينجل دوت ( )Single Dot SP1-Mوسيركل دوت ( )Circle DotSP1C-M
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

البندقية  5.56مم

إن  D. I. OPTICALتقدم اآلن حلول تصويب دقيقة جديدة بها أنبوب
كالسيكي بسعر معقول ،لكنها كذلك تستوفي الخصائص والميزات
المطلوبة للمواقف القتالية /التكتيكية .والجمع بين الضوء الثنائي الباعث
للضوء ( )LEDوعدة طبقات من الطالء ،يولِّد االنعكاس الواضح بالنقطة
الحمراء ( )Red dotعلى العدسة الشيئية  22مم .يمتاز هذا الحل بخفة
الوزن الشديدة وقصر الطول ،بما يترك المزيد من المساحة على المجرى،
لتركيب ملحقات أخرى مثل المُكبر  3مرات .بتوظيف الموسع  10مم،
فإنه يمكنك تعديل نطاق االرتفاع ما بين  39و 29مم.

المواصفات الفنية
نوع وحجم الشبيكة

سينجل دوت ( 1.5 :)Single Dotقوس دقيقة سيركل دوت ( 2 : )Circle Dotقوس دقيقة نقطة و 30قوس دقيقة سيركل

الموسع
األبعاد الكلية (الطول * العرض * االرتفاع)
حجيرة البطارية

 10مم ارتفاع (قابل لإلزالة)
 62 x 32 x 62مم دون موسع
CR2032@1

إعدادات السطوع

(10 DL/2 NV) 12

التحكم في السطوع

زري دفع

 52 x 32 x 76مم دون موسع

الوزن

 186جرامًا (بما في ذلك قاعدة التثبيت)

مدى نطاق الحركة

 50-/+درجة  1قوس دقيقة /درجة

 DCL120مسددة بنقطة حمراء
أوجه االستخدام
رشاش ثقيل عيار  12.7مم ( 0.50بوصة )

الخصائص واإلمكانيات

	عدسة واسعة ًّجدا ( 70x120مم) بما يسمح
للمشغلين بتتبع األهداف المتحركة ،مع اإلبقاء
على العينين مفتوحتين كلتيهما
 مُصمم خصيصى للرشاشات الثقيلة ()HMG	هيكل وبناء قوي لتحقيق دقة متسقة مستقرة	معوض ارتداد متكامل ،بما يحول دون فقدالصورة على جهاز التصويب على األسلحة
ذات االرتداد العالي
	وكل جهاز تصويب مخروط بآلية  CNCمنكتلة صلبة من ألومنيوم الطائرات 6061-T6

المواصفات الفنية
العدسة الشيئية

 70×120مم

شكل وحجم الشبيكة

ريد دوت مزود بدائرة
( 3قوس دقيقة نقطة و 40قوس دقيقة دائري)

إعدادات السطوع

8 DL/3 NV

األبعاد

 155×180×330مم

الوزن

 3100جم

عمر البطارية

/CR123@2 1400ساعة

مدى درجة الحرارة

71°~41°-سلزيوس (160°~42°-فهرنهايت)

الطراز

DCL120

DCL120H

األسلحة
المصممة

الرشاشات الثقيلة 12.7
مم ناتو
()M2HB، K6

الرشاشات الثقيلة 12.7مم ناتو
بمنصة على المروحيات
()M2HB، K6

مدى
المقذوف

 200متر أو  400متر أو  600متر أو  800متر أو  1200متر
( 5نطاقات مدى)
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ريد دوت سايت أحمر ( )Red Dot Sightبمكبر  3مرات DCL110AD-3X
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

	معوض ارتداد متكامل يُبقي على صورة جهاز التصويبعلى األهداف سريعة التحرك.
	عدسة واسعة مخصصة ( 55×85مم) تُسهل تتبعاألهداف المتحركة
	يدعم األسلحة النارية عياري  12.7مم و 7.62ممكليهما باستخدام لوح تبديل معوض المقذوف الثنائي
	وضع التحكم التلقائي في السطوع باستخدام مستشعرالضوء المحيط المدمج

رشاش ثقيل ورشاش

الطراز

DCL110AD-3X

العدسة الشيئية

 55×85مم

شكل وحجم الشبيكة

ريد دوت مزود بدائرة ( 3قوس دائرة و 35قوس دائرة)

إعدادات السطوع

11 DL/11 NV

األبعاد

 120×130×300مم

الطراز

وزن

 1905جم

عمر البطارية

@CR123 1/700ساعة

مدى درجة الحرارة

71°~41°-سلزيوس (160°~42°-فهرنهايت)

األسلحة
المخصصة لها

مدى المقذوف

DCL110AD-3X
الرشاشات الثقيلة  12.7مم ناتو
)(M2HB, K6
أو الرشاشات الثقيلة  7.62مم ناتو
)(M240D, M60D, MG3
متر أو  400متر أو  600متر 200
أو  800متر أو  1000متر أو 1200
متر أو  1500و  2000متر

ريد دوت سايت()Red Dot Sight DCL401
الخصائص واإلمكانيات

أوجه االستخدام

	معوض المسار يوفر الدقة في عدة نطاقات من المدىالعدسة الواسعة ( 55×85مم) تُسهل رصد األهدافواإلمساك بها واالنتقال بينها
	تصنيع متين لتلبية االحتياجات الفريدة ألسلحة قاذفاتالقنابل األوتوماتيكية

قاذف القنابل األوتوماتيكي  40مم

المواصفات الفنية
الطراز

DCL401

العدسة الشيئية

 55×85مم

شكل وحجم الشبيكة

ريد دوت مزود بدائرة
( 3قوس دائرة&  35قوس دائرة)

إعدادات السطوع

DL/3 NV 8

األبعاد

 330×150×260مم

الوزن

 4500جم

عمر البطارية

 CR123@2/1,000ساعة

مدى درجة الحرارة

71°~41°سلزيوس (160°~42°-فهرنهايت)DM 401M

DM 401G

الطراز

DM 401

األسلحة المخصصة لها

ناتو  40مم
ناتو  40مم
ناتو  40مم
وحدة الطاقة االحتياطية وحدة الطاقة االحتياطية وحدة الطاقة االحتياطية
)GMG40( AGL
)MK19( AGL
)K4( AGL

مدى المقذوف

 200متر أو  400متر أو  600متر أو  700متر أو  800متر أو  900متر أو
 1000متر أو  1200متر أو  1300متر أو  1400متر أو  1500متر ( 12مدى)
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المواصفات الفنية

جهاز التصويب بالليزر MLAD-2
أوجه االستخدام

المواصفات الفنية

البندقية  5.56م

المواصفات الميكانيكيةألومنيوم جسم طائرات مأنود 6061-T6

المواد

ً
(شامل البطارية)
الوزن

< 7.8أونصة 220 </جم

الحجم (الطول  xالعرض  xاالرتفاع)  96x41x55مم
مقاوم للماء حتى  3أمتار

البيئات

 مواصفات الليزرخرج الطاقة

مؤشر أحمر ظاهر مرئي < 50ميلي واط (مرتفع)  5 < /ميلي واط (منخفض)
مؤشر األشعة تحت الحمراء 50< :ميلي واط (مرتفع)  0.7< /ميلي واط (منخفض)

طول الموجة

مؤشر ظاهر مرئي 660-635 :نانومتر (أحمر) 532-520 /نانومتر (أخضر)
مؤشر أشعة تحت حمراء 850-835 :نانومتر

انحراف الحزمة

مؤشر ظاهر مرئي 0.8< :ميلي راديان /مؤشر أشعة تحت حمراء 0.8< :ميلي راديان

نوع الليزر

مؤشر ظاهر مرئي :مؤشر أشعة تحت حمراء فئة  Class 3bفئة Class 3b

درجة حرارة التخزين

 40°-سلزيوس ~  70°+سلزيوس (158°~40°-فهرنهايت)

درجة حرارة التشغيل

 30°-سلزيوس~  60°+سلزيوس ( 140°~22°-فهرنهايت) (أحمر /أشعة تحت حمراء)

البطارية

 3فولت بطارية واحد ليثيوم 123A

حتى  10ساعات متواصلة ( 50ميلي واط)
عمر البطارية
(أحمر /أشعة تحت حمراء) حتى  30ساعات متواصلة ( 50ميلي واط)

ريد دوت سايت()Red Dot Sight T3N
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

البندقية  5.56مم

 عدسة شيئية  30مم بعدة طبقات من الطالء عدسة عينية  26مم بمجال رؤية يبلغ  27درجة ( 23.3م@ 100م) 11مستوى للتحكم بالسطوع LED(مفتاح يدوي دائري)
 جسم متين ألومنيوم بمستوى جودة جسم الطائرات 6061-T6 /أسود غير المع مُصلب بتقنية األنودة
 بطارية @AA /1مقاوم للماء (قابل للغمر حتى  30قدمًا) -قاعدة تثبيت قابلة للفك والفصل (بمسامير برغي)

المواصفات الفنية
نوع البصريات

عاكس مجمع ريد دوت

أبعاد العدسة

العدسة الشيئية  30مم
العدسة العينية  23مم

راحة العين

غير محدود

تكبير

مرة واحدة

األبعاد الكلية

 80 x 66 x 132مم
(الطول  xالعرض  xاالرتفاع)

الوزن

 385جم (مزودة بغطاء مطاطي،
وقاعدة تثبيت ،وبطارية)

حجم /لون الدوت (النقطة)

 2قوس دقيقة /أحمر

إعدادات السطوع

)7 DL/7 NV( 14

مدى درجة الحرارة

 60°~30°-سلزيوس

قاعدة تثبيت

MIL-STD 1913

التوافق مع المعايير العسكرية

MIL-STD 810G

متوافق مع الرؤية الليلية

نعم

مدى التعديل

أكثر من  150نقرة

التعديل لكل درجة (نقرة)

 20مم @  100متر =  0.7قوس دقيقة
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EO SYSTEM

http://www.eosystem.com
Tel: Tel: +82-32-290-1607 / Fax: +82-32-290-1608
E-mail: mario@eosystem.com
Add: 38, Gajaeul-ro, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea

شركة جنوب كورية متخصصة في مجال الكهروبصريات ،تورد المكونات واألنظمة البصرية
عالية الدقة لقطاع الدفاع محليًّا واألسواق العالمية .إن  EOSTمورد رئيسي للقوات المسلحة في
جمهورية كوريا والعمالء خارج البالد .تأسست  EOSTعام  1979لتصير مور ًدا رائ ًدا في مجال األجهزة الكهرو بصرية

التقنية في األنظمة الكهرو بصرية .وبدءًا من العدسات البصرية البسيطة حتى أنظمة الجنود المتكاملة ،فإن  EOSTتواصل
المضي قدمًا في تطوير المشاريع الحالية مع العمل على تطوير منتجات جديدة للمستقبل.

كاميرا التصوير الحراري ()THETIS- II
الخصائص واإلمكانيات
كاميرا تصوير حراري صغيرة الحجم خفيفة الوزن

المواصفات الفنية
الوصف
العنصر البصري

الطاقة
وزن
األبعاد (الطول * العرض * االرتفاع)

أداء
مستشعر حراري

غير مُبرد 640x480 FPA

مجال الرؤية ()FOV

 4.57( 5.25° x 7°مرة)

االكتشاف

 5.0كم

تقريب إلكتروني

مرتان

البطارية

غير قابلة للشحن ليثيوم أيون 7.4 ،فولت

عمليات

 6ساعات

<  2.0كجم ً
شامل البطارية
 109 x 245 x 150مم

الفيديو

تسجيل الفيديو ولقطات صورة وخرج فيديو

الظروف البيئية

MIL-STD-810G/MIL-STD-461F

غير ذلك

 تقنية استشعار االقتراب لحفظ الطاقة وضع االستعداد -بطاقة ذاكرة  Micro SDلتخزين البيانات
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للقوات المسلحة الكورية .ولقد عملت  EOSTمنذ ذلك على تصنيع المكونات البصرية التي تمتاز بأعلى درجات الجودة.
وبتركيز جهودنا على تقنيات البحث والتطوير الجديدة ،فإن  EOSTتسعى جاهد ًة للبقاء متابعة ومسايرة ألحدث التطورات

جهاز عرض مشغل حراري ()TDV
المواصفات الفنية
DV-1024
768x1024

الدقة
مجال الرؤية
االكتشاف (العناصر البشرية)

النوع أ

68°x90°

النوع ب

60°x80°

مترا
>ً 170

TDV-320

TDV-640
الدقة

480x640

الدقة

240x320

مجال الرؤية

60°x80°

مجال الرؤية

36°x48°

االكتشاف (العناصر البشرية)

مترا
>ً 140

االكتشاف (العناصر البشرية)

> 130م

جهاز تسديد ليلي قابل للتركيب ()NAS-52
الخصائص واإلمكانيات

جهاز تسديد ليلي قابل للتركيب
مخصص للرماة المهرة أو القناصة

المواصفات الفنية
أداء

المحتويات

نهارا
تكبير المنظار ً

مرة واحدة حتى 12x~20x3x
(الموصى بها)

الطاقة

LR6/1EA
 °32سلزيوس ~ °55+سلزيوس> 30ساعة

الحجم

<  95x65x195مم

الوزن

< 650جم

مجال الرؤية

13°

درجة الحرارة التشغيلية

تكبير

 1.0مرة

مدة التشغيل

العدسة الشيئية

 52ممF#1.5/

مسددة بندقية متعددة األغراض ()MGS-5
الخصائص واإلمكانيات
جهاز تسديد ليلي قابل للتركيب للرماة المحترفين أو القناصة

المواصفات الفنية
الرقم األجزاء الرئيسية
1

الجسم الرئيسي

2

حراري
الكاميرا

3

عدسة عينية

ⓐ

عدسة حرارية

ⓑ

كاميرا نهارية

الوظائف

الوصف

أداء

الجسم الرئيسي وجميع األجزاء الوظيفية المتحركة
شاشة للتشغيل ً
ليل

االكتشاف نهاريًّا

 3000م (مركبات)

االكتشاف الحراري

 3000م (مركبات)

تركيز الشيئية

 10م ~ ماالنهاية

تكبير بصري

 3مرات

ديوبيتر العين

 4-درجة~ 3+درجة

نهارا مزوَّدة بكاميرا بها مستشعر شبه موصل أكسيد
شاشة للعمل ً
معدني متمم ()CMOS
نهاراً /
ليل
شبيكة متخصصة  OLEDبشاشة للعمل ً
ⓒ

تعديل ديوبيتر العين

ⓓ

تركيز الشيئية

4

حجيرة البطارية

بطارية ليثيوم ،AA4EA

5

األزرار الرئيسية

قناة ليلية لوضع االستعداد االحتياطي

6

قاعدة تثبيت ذات مجرى

مجرى  Picatinnyقياسية
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جهاز تسديد متعدد األغراض للبنادق ( ،)MGS5-Iإصدار مقدر المسافات الليزري ()LRF
المواصفات الفنية
الوظائف

1

الجسم الرئيسي

2

كاميرا تصوير
حراري

3

عدسة عينية

4

حجيرة البطارية

5

األزرار الرئيسية

قناة ليلية لوضع االستعداد االحتياطي

6

قاعدة تثبيت ذات مجرى

مجرى  Picatinnyقياسية

ⓐ

عدسة حرارية

ⓑ

كاميرا نهارية

نهارا مزوَّدة بكاميرا بها مستشعر شبه موصل
شاشة للعمل ً
أكسيد معدني متمم ()CMOS
نهاراً /
ليل
شبيكة متخصصة  OLEDبشاشة للعمل ً

ⓒ
ⓓ

تعديل ديوبيتر العين
تركيز الشيئية

بطارية ليثيوم ،AA4EA
( CR123 1EAلمقدر المسافات الليزري ())LRF

الوصف
االكتشاف نهاريًّا
االكتشاف الحراري
تركيز الشيئية
تكبير بصري
ديوبيتر العين

أداء
 3000م (مركبات)
 2000م (مركبات)
 10متر ~ ماالنهاية
 3مرات
 4-درجة~ 3+درجة

نظارات الرؤية الليلية ()Raptor-16
المواصفات الفنية
المحتويات

أداء

االكتشاف بالليزر

االكتشاف  1.06~0.7ميكرومتر ()㎛
(تخصيص ليزري للهجوم الجوي)

االكتشاف
(في حالة غياب ضوء القمر ،حجم الشخص)
الوزن ً
< 280جم
شامل البطارية
األبعاد (الطول×العرض×االرتفاع)  65×45×100مم
ليثيوم-أيون /قلوي AA 1EA 1.5 -فولت
البطارية (الطاقة)
 16مم
أنبوب تركيز الصورة ()IIT
مرة واحدة40° /
التكبير /مجال الرؤية
> 300م

تركيز الشيئية/
تركيز العينية

 25سم ~ ما ال نهاية  2+~6-درجة

التركيب

على الخوذة /الرأس قاعدة التثبيت على البنادق الهجومية

جهاز اإلضاءة-
باألشعة تحت الحمراء

تخطيط  5-3م مسافة تعرف قصيرة
التعرف على المسافة

الظروف
البيئية

MIL-STD-810G

غير ذلك

التحكم اليدوي بالكسب /
التحكم التلقائي في السطوع بالطي
إيقاف التشغيل التلقائي

شاشة عرض السلكية مثبتة على الرأس ()HMD
المواصفات الفنية
الوصف
نوع مصدر الصورة
مجال الرؤية
العنصر البصري
ديوبيتر
مدخل فيديو
استهالك الطاقة
 TX/RXالسلكي
طول الموجة
مدى النقل
قناة
التقفيل المحكم

أداء
شاشة أوليد ()OLED -600x800كاملة األلوان
دقة NTSC (17°x22° ,)480x640
عدسة زجاجية ()480x640
مثبتة
NTSC
بطارية إضافية (ليثيوم-أيون 5 ،فولت تيار مستمر)
دائرة  RF TXودائرة  RXلهوائي  RFوهوائي
 5.8جيجا هرتز
8م (قابل للتخصيص)
( 7مفتاح تكتيكي)
IP67

- 210
211 -

األسلحة الخفيفة والمدفعية

الرقم األجزاء الرئيسية

الجسم الرئيسي وجميع األجزاء الوظيفية المتحركة
شاشة للتشغيل ً
ليل

األسلحة الخفيفة والمدفعية

Focus Optech

http://www.focusoptech.com
Tel: +82-31-987-0945 / Fax: +82-31-987-0932
E-mail: stive.lee@focusoptech.com
Add: 58, Gahyeon-ro, Tongjin, Gimpo, Gyeonggi, 10038 South Korea
يعود تاريخ  Focus Optechإلى عام  ،1972ولقد َّ
تمكن فريقنا الهندسي عالي الخبرة ذو التقنيات
الحديثة ،من االرتقاء بقدراتنا في تطوير وتصنيع مناظير القنص وأجهزة الرؤية الليلية المخصصة
لالستخدام العسكري .وتكون مواصفات المنتج وطرق التصنيع ،معتمدة بشكل عام على المواصفات العسكرية .وFocus
ً
مستقبل في قطاع الدفاع.
 Optechهي الشركة الرائدة

المنظار FO-3125
أوجه االستخدام
مناسب لالستخدام على المجرى  Picatinnyللبنادق الهجومية وبنادق القنص

الخصائص واإلمكانيات
 FO-3125EIمنظار قنص متين عالي الدقة تكتيكي مخصص لتوفير صورة ساطعة شديدة الوضوح والدقة ،حتى عند العمل
في الظروف البيئية غير المثالية .وهيكل المنظار القوي المتين ومواصفاته البصرية الفنية ،وما له من خواص أخرى يمكنه تعظيم
قوة بندقية القنص ألقصى مستوى.

المواصفات الفنية
تكبير

3مرات 12 -مرة

مجال الرؤية

 2.9-11.0م@ 100م

نصف قطر العدسة الشيئية

 50مم

مدى الديوبيتر

2+~3-

نظام الدرجات (كليك)

 10مم@ 100م

الطول

 346مم

راحة العين

 90مم

الوزن

 900جرام (شامل قاعدة التثبيت)
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المنظار FO-5256
أوجه االستخدام
مناسب لالستخدام على المجرى  Picatinnyللبنادق الهجومية وبنادق القنص

الخصائص واإلمكانيات
 FO-5256يمتاز بمستوى أداء يُضاهي أحدث المناظير طويلة األمد عالية الدقة المصممة ،لضمان صورة واضحة ساطعة
وإطالق نيران دقيق حتى مع الظروف البيئية غير المواتية .وهيكل المنظار القوي المتين ومواصفاته البصرية الفنية ،وما له من
خواص أخرى يمكنه تعظيم قوة بندقية القنص ألقصى مستوى.

تكبير

 5مرات  25 -مرة

مجال الرؤية

 2.9-11.0م@ 100م

األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية

نصف قطر العدسة الشيئية  56مم
مدى الديوبيتر

2+~3-

المستوى البؤري

أول مستوى بؤري ()FFP

الطول

 390مم

راحة العين

 91مم

الوزن

 960جم (شامل قاعدة التثبيت)

منظار FO-1422
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام
مناسب لالستخدام على المجرى  Picatinnyللبنادق الهجومية

تكبير

مرة واحدة ~  4مرات

مجال الرؤية

 9.6 /34.5م@ 100م

الخصائص واإلمكانيات

نصف قطر العدسة الشيئية

 22مم

 FO-1422واحد من أكثر المناظير المدمجة صغيرة الحجم
دقة وهو مُصمم للقتال القصير والمتوسط المدى .باإلضافة إلى
ضمان الصور الواضحة ومجال الرؤية الواسع ،فإن جهاز
التسديد وقاعدة التثبيت مدمجان متكامالن لضمان متانة فائقة
وقوة تحمل استثنائية .وضابط السطوع ميل دوت ()Mil-Dot
الدقيق ،ي ِّ
ُمكن الرامي من تصفير نقطة اإلطالق بدقة على
الهدف ،في ظل الظروف الصعبة غير المواتية.

شكل الشبيكة

شبيكة مضيئة

نظام الدرجات (كليك)

 0.4قوس دقيقة
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الطول

 233مم

راحة العين

 78مم

الوزن

 530جم (دون قاعدة التثبيت)

المنظار NPM4E
أوجه االستخدام
مناسب لالستخدام على المجرى  Picatinnyللبنادق الهجومية

الخصائص واإلمكانيات

جهاز تسديد نهاري صغير الحجم بقوة التكبير الثابتة أربع
مرات ،وهو واحد من أكثر مناظير الهجوم المدمجة رباعية
التكبير صغيرة الحجم دقة ،وهذه الفئة مُصممة إلطالق النيران
على المدى القصير والمتوسط .باإلضافة إلى ضمان الصور
الواضحة ومجال الرؤية الواسع ،فإن جهاز التسديد وقاعدة
التثبيت مدمجان متكامالن لضمان متانة فائقة وقوة تحمل
استثنائية .وضابط السطوع ميل دوت ( )Mil-Dotالدقيق،
الهدف في
يُمكن الرامي من تصفير نقطة اإلطالق بدقة على
ِ
ظل الظروف الصعبة غير المواتية.

المواصفات الفنية
تكبير

 4مرات

مجال الرؤية

14م @ 100م

نصف قطر العدسة الشيئية

 26مم

شكل الشبيكة

ميل دوت

نظام الدرجات (كليك)

 1قوس دقيقة

الطول

 120مم

راحة العين

 40مم

الوزن

 490جم

ROD-54
أوجه االستخدام
مناسب لالستخدام على المجرى  Picatinnyللبنادق عيار  5.56مم وعيار  7.62مم ،مع أجهزة التصويب النهارية

الخصائص واإلمكانيات
إن  ROD-54يمكن أن يحتوي جهاز إضاءة باألشعة تحت الحمراء طويل المدى ،مع جهاز رؤية ليلية مُلحق لمناظير العمل
نهارا ،ليزود جهاز التسديد بإمكانية االستهداف حتى في الليالي المظلمة التي ال ضوء قمر فيها .واعتما ًدا على متطلبات العمالء،
ً
فإنه يمكن ضبط خرج األشعة تحت الحمراء فيما بين  10ميلي واط و 25ميلي واط .الجهاز مزوَّد بأنبوب تركيز بصري من
الجيل الثاني أو الثالث لتجهيز البصريات الكهرو بصرية وضمان المتانة .مزود بخصائص وإمكانيات بصرية واضحة ساطعة
وهيكل متين قوى البناء.

المواصفات الفنية
تكبير

مرة واحدة

مجال الرؤية

 13 ~ 9درجة

الطاقة

1xCR123

خيار األشعة تحت الحمراء
الوزن

 650جم

الدقة

متطلبات العميل

األبعاد (الطول  xاالرتفاع  xالعرض) 62x74x180
أنبوب تركيز تصوير

من الجيل الثاني أو الجيل الثالث ( 18مم)
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IPEC

http://www.ipeckorea.com/index.php
Tel: +82-2-852-5079 / Fax: +82-2-865-0079
E-mail: dkkim@ipeckorea.com
)Add: 61, Beoman-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea (08582

إن خراطة وتشكيل المعادن واألجزاء بدقة عالية ،وتطوير األجهزة البصرية العسكرية وتطوير
المنتجات والتوريد لمصنِّعي المعدات األصليين ( )OEMلشركة  IPECلما يُقارب عشرين
والتطوير واإلنجازات العسكرية والمدنية الناجحة .إن الخبرات والمهارات والتقنيات المتراكمة؛ هي ما توجه األعمال المدنية
والعسكرية لشركة  ،IPECاعتما ًدا على تقنياتنا البصرية المتقدمة.

جهاز التصويب لقاذف القنابل M203
أوجه االستخدام
يوفر جهاز التصويب لقاذف القنابل  M203سهولة التصويب بقاذف القنابل .M203

الخصائص واإلمكانيات

 ميزات* جهاز تصويب متين سهل االستخدام
*متوافق مع MIL-STD-810F/1913
مُصنَّع من كتلة متينة من األلومنيوم،
بمستويات عالية توافق المعايير المستخدمة في
عالم الطيران
* متوفر باللون األسود القياسي
 توافق* متوافق مع مجرى  Picatinnyقياسية

المواصفات الفنية
الوصف

المواصفات الفنية

اسم المنتج

M20301

الحجم
(الطول  xالعرض  xاالرتفاع)

39x38x54

الوزن (جرام)

82~72

تكبير

مرة واحدة

راحة العين

غير محدود

مجال الرؤية

 100م 23 /م

المواد

دورالومين (سبيكة النحاس واأللومنيوم) عالية الكثافة

اللون

 / H,Bأسود

( Crickياردة /بوصة)

1/100

قاعدة تثبيت

”MIL-STD-1913/1

شكل الشبيكة

 4أقواس دقيقة

الطاقة

/CR2032 3فولت

عمر البطارية (بالساعات)

1000

مفتاح التبديل

رقمي ( 25مستوى)

درجة حرارة التشغيل

 45°-سلزيوس ~  75°+سلزيوس

GRL M20301
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عامًا .لقد أسهمت  IPECبقوة في األعمال العسكرية وضمان تنافسية العمالء ،اعتما ًدا على االستثمار المستمر الدائم في البحث

منظار رؤية ليلية أحادي PVS-04K
أوجه االستخدام

 PVS-04Kيُمكن التشغيل البصري ً
ليل في ظل
ظروف الضوء الخافت  -ليتسنى التصويب بالعين
المجردة PVS-04K .يُستخدم عادة في تنفيذ العمليات
الخاصة في ظل ظروف الضوء الخافت أو حتى
الظالم الدامس ،باستخدام إضاءة  LEDباألشعة تحت
الحمراء

الخصائص واإلمكانيات

 مقاومة المياه	إضاءة  LEDباألشعة تحت الحمراء في ظل الظالم الدامس	تقنية االكتساب التلقائي للعمل في ظل ظروفاإلضاءة المختلفة
 مؤشر انخفاض البطارية	خيارات قابلة للتخصيص متاحة حسب طلب العميل يمكن تثبيته على البنادق أو الرأس -متوافق مع MIL-STD-810F

المواصفات الفنية
الوصف

المواصفات الفنية

أنبوب تركيز التصوير

من الجيل الثاني ،والثاني بلس والثالث

الدقة

64

نسبة اإلشارة إلى التشتت ()SNR

21

اإلطالق-التلقائي

نعم (اختياري)

تكبير

1

راحة العين (مم)

25

مجال التركيز (مم)

 ~ 25ما ال نهاية

مدى تعديل الديوبيتر

 ~ 6-إلى2+

مجال الرؤية

40°

رقمF-

F/1.2

األبعاد (مم)
الوزن ً
شامل البطارية (بالجرام)

65x60x122
380

جهاز إضاءة باألشعة تحت الحمراء

مشمول

نوع البطارية

AAxAA2x1

عمر البطارية (بالساعات)

40

مدى درجة حرارة التشغيل

 51°-سلزيوس ~ 55°+سلزيوس

مدى درجة حرارة التخزين

 51°-سلزيوس ~ 85°+سلزيوس

مسددة متكاملة متعددة األغراض MPS-MOD2
الخصائص واإلمكانيات
 مقاومة المياه مقاومة الرطوبة والضباب يجمع بين نظام النقطة والتسديد بالليزر* دوت سيت ()Dot Sight
* نقطة استهداف بالليزر حمراء (/)RED
باألشعة تحت الحمراء ()IR
 المستخدم يختار الخيارات وأسلوب الجمع بينها يمكن تثبيته على البنادق -متوافق مع MIL-STD-810F
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مسددة عاكسة متعددة األغراض من السلسلة MPRS
أوجه االستخدام
سلسلة  MPRSألجهزة التصويب دوت سيت ( )Dot Sightللمعارك قريبة المدى ،لضمان رصد األهداف واالستحواذ عليها
بسرعة ودقة .فرصد األهداف واالستحواذ عليها بسرعة ودقة ،أمر حيوي في ساحات المعارك في جميع ظروف القتال .وأجهزة
التصويب دوت  ،Dotتسهل التصويب على األهداف بدقة وبسرعة.

الخصائص واإلمكانيات

3027

األسلحة الخفيفة والمدفعية

خال من الزيغان (اختالف المنظر)
 ٍ مقاومة المياه مقاومة الرطوبة والضباب  11مستوى من السطوع دوت (نقطة)  4قوس دقيقة (قابل للضبط) بطارية CR2032 CR2032 / CR123A -متوافق مع MIL-STD-810F

2335C

2335E

المواصفات الفنية
اسم المنتج

3027

3235E

3235C

الحجم (الطول * العرض * االرتفاع)

78x55x140
350

81x75x132
400

380

الوزن (جم)
تكبير

مرة واحدة

راحة العين

غير محدود

مجال الرؤية

 100م 23 /م
دورالومين (سبيكة النحاس واأللومنيوم) عالية الكثافة

المواد

 / H,Bأسود

اللون

1/100

( Crickياردة /بوصة)
قاعدة تثبيت

MIL-STD-1913

شكل الشبيكة

 4قوس دقيقة (قابل للضبط)

الطاقة

/CR2032 3فولت

/CR2132A 3أمبير

/CR123 3فولت

عمر البطارية (بالساعات)

700

1000

700

رقمي ( 25مستوى)

ميكانيكي ( 12مستوى)

مفتاح التبديل

ميكانيكي ( 11مستوى)

درجة حرارة التشغيل

 45°-سلزيوس ~ 75°+سلزيوس
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جهاز تسديد عاكس متعدد األغراض من السلسلة  - MPSSسلسلة 2
أوجه االستخدام
سلسلة  MPSSمنظار مزودة بشبيكة للتصويب على األهداف متوسطة المدى ورصد األهداف واإلمساك بها .تساعد الشبيكة
ً
واضحة لتحديد الهدف بسرعة
المضيئة على االشتباك مع الهدف ،فيما تضمن العدسات ذات طبقات الطالء المتعددة صور ًة
ووضوح.

الخصائص واإلمكانيات

خال من الزيغان (اختالف المنظر)
 ٍ مقاومة المياه مقاومة الرطوبة والضباب سطوع متعدد المستوى CR2032/CR123A )B(MIL-0-13830-A -متوافق مع MIL-STD-810F

المواصفات الفنية
اسم المنتج

3220

3230E

الحجم (الطول  xالعرض  xاالرتفاع)

78x75x177
450

81x75x177
480

الوزن (جم)

38x254x3

تكبير
راحة العين

 3بوصة

مجال الرؤية

 100ياردة 4 /بوصة
دورالومين (سبيكة النحاس واأللومنيوم) عالية الكثافة

المواد

 / H,Bأسود

اللون

1/100

( Crickياردة /بوصة)
قاعدة تثبيت

MIL-STD-1913

شكل الشبيكة

)B(MIL-0-13830-A

الطاقة

/CR2123 3فولت

/CR2032 3فولت

عمر البطارية (بالساعات)

700

1000

ميكانيكي ( 11مستوى)

رقمي ( 25مستوى)

مفتاح التبديل
درجة حرارة التشغيل

 45°-سلزيوس ~  75°+سلزيوس
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

Suoptics

http://www.su-optics.com
Tel: +82-55-271-6070 / Fax: +82-55-271-6072
E-mail: sales@suoptics.com / jeongkd@suoptics.com / Add: Factory 2Ho Dong 7F, 193,
Jayumuyeok 3-gil, MasanHoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51338, South Korea.

 Suopticsشركة تصنيع متخصصة في إنتاج البصريات والمناظير المتخصصة لألغراض
العسكرية والصيد والهوايات .ونحن بدورنا نمضي قدمًا في التجديد واالبتكار والتغيير اعتما ًدا
على التصاميم البصرية والتصاميم الميكانيكية والتقنيات المتراكمة والمعرفة الفنية .عالوة على ذلك؛ فإن منتجاتنا تقف على قدم
منتجات أخرى للقوات المسلحة الكورية (وهي الموديالت CORE1 :و FORCE16و.)PARA3

ريت دوت سايت()Red Dot Sight PARA-1
الخصائص واإلمكانيات

ِّ
يوفر ريد دوت سايت( Red Dot Sight)  1xطراز PARA-1
ً
مستوى متميزا من رصد األهداف واالستحواذ عليها ،باالعتماد على راحة
العين الال نهائية ونقطة التصويب الدقيقة المنعكسة على العدسة المجمعة.
وهي بذلك تزيد من ثقة التصويب واحتمال اإلصابة ،اعتما ًدا على عدسة
راحة العين غير المحدودة في الدوت سيت (.)Dot Sight

المواصفات الفنية
الحجم

 45.3مم  70 xمم ( 75.5 xدون قاعدة تثبيت)
 45.3مم  41.3 xمم ( 75.5 xفي حالة قاعدة التثبيت العالية)

ً
(شامل البطارية)
الوزن

 117.2جم (دون قاعدة تثبيت)  172.2 /جرام (في حالة قاعدة التثبيت العالية)

المواد

سبيكة ألومنيوم عالية الجودة

طالء

دهان أسود غير المع

ارتفاع المحور البصري

 40مم ( 1.575بوصة) قاعدة تثبيت عالية

مدى تعديل لكل درجة (كليك)

 0.5قوس دقيقة 1 /درجة

مدى التعديل

 40±قوس دقيقة U/D  40± /قوس دقيقة L/R

قاعدة التثبيت

 STANAG 2324أو مجرى PicatinnyMIL-STD 1913

العدسة الشيئية

 18مم

تكبير

مرة واحدة

حجم النقطة ()DOT

 2قوس دقيقة

راحة العين

غير محدود

الطالء البصري

متعدد الطالءات
CR2032x1ea

لون النقطة

أحمر

عمر البطارية

 30000ساعة على المستوى  13000 /6على المستوى  80 /7ساعة على المستوى ( 11بحد أقصى)
إيقاف التشغيل /المستوى ً 4~1#
(نهارا)
(ليل) 11~5 /
ً

البطارية
مستوى السطوع
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

المساواة مع المنتجات العالمية ،إذ نطرح أدوات بث إشارات دقيقة لزيادة اإلحاطة بالموقف والتصويب بدقة .كذلك نطرح ثالثة

مناظير البنادق FORCE-16
الخصائص واإلمكانيات
يمتاز  FORCE16بالدقة العالية ودقة الضبط لكل درجة تعديل والعدسات ذات
قدرا عاليًا من الضوءِّ ،
وتوفر نطاق
طبقات الطالء المتعددة التي تستقطب وتمرر ً
رؤية واضح .واعتما ًدا على األنبوب الرئيسي  30مم ،فإنه يجري توفير اإلضاءة
عبر بطارية  CR2032والمنظار مقاوم للمياه بمعيار .IPX8

المواصفات الفنية
ً
(شامل /البطارية)
الوزن

 67.6مم  47.7 xمم  260 xمم (دون قاعدة تثبيت)
 67.6مم  85.8 xمم  260 xمم (في حالة قاعدة التثبيت العالية)
 500جم (دون قاعدة تثبيت) 750 /جم (في حالة قاعدة التثبيت العالية)

البطارية

CR2032x1ea

عمر البطارية

المواد

ألومنيوم 6061-T6

ما يزيد على  400ساعة عند
المستوى السطوع 7

طالء

 MIL-A-8625من النوع الثالث ،أنودة صلبة ،فئة 2

مستوى
السطوع

إيقاف التشغيل ،مستوى
السطوع 7~1#

ارتفاع المحور البصري

 39مم ( 1.535بوصة) قاعدة تثبيت عالية

مدى تعديل لكل درجة (كليك)

 0.343قوس دقيقة 1 /درجة

درجة الحرارة

,MIL STD 810G 501.5
502.5

االرتداد

MIL STD 810G
509.5

مقاومة-المياه

MIL STD 810G
516.6

الماء المالح

IP6X, IPX8

الحجم

مدى التعديل

 40 ±قوس دقيقة U/D  40± /قوس دقيقة L/R

قاعدة التثبيت

 STANAG 2324أو مجرى PicatinnyMIL-STD 1913

العدسة الشيئية

 30مم

تكبير

 6-1مرات

المستوى البؤري

الثاني

راحة العين

 100مم

الطالء البصري

عدة طبقات من الطالء الكامل
مطلية بالكامل بعدة طبقات ()FMC

شكل الشبيكة

3PCH, TAPER,
MILDOT

مناظير البنادق FORCE-6245
الخصائص واإلمكانيات
يمتاز  FORCE6245بالدقة العالية ودقة الضبط لكل درجة تعديل والعدسات ذات
قدرا عاليًا من الضوءِّ ،
وتوفر نطاق
طبقات الطالء المتعددة التي تستقطب وتمرر ً
رؤية واضح .قدرة تكبير  4مرات فعالة ومتميزة يوفر مدى التكبير ما بين 6-24
مرة ،مستوى عاليًا من المرونة والمناسبة مع مدى واسع من التطبيقات واالستخدام.

المواصفات الفنية
الحجم

 66.1مم  54.3 xمم  377 xمم (دون قاعدة تثبيت)
 66.1مم  93.3 xمم  377 xمم (قاعدة مرتفعة)

التركيز الجانبي

ً
(شامل البطارية)
الوزن

 730جم (دون قاعدة تثبيت)  980جم (في حالة قاعدة التثبيت العالية)

المواد

ألومنيوم 6061-T6

طالء

 MIL-A-8625من النوع الثالث ،أنودة صلبة ،فئة 2

ارتفاع المحور البصري

 39مم ( 1.535بوصة) /قاعدة تثبيت عالية

مدى تعديل لكل درجة (كليك)

 0.25قوس دقيقة 1 /درجة

بكرة ضبط االرتفاع
بكرة
الضبط األفقي

مدى التعديل

 25±قوس دقيقة ،U/D 25±قوس دقيقة L/R

قاعدة التثبيت

 STANAG 2324أو مجرى PicatinnyMIL-STD 1913

العدسة الشيئية

 50مم

تكبير

المستوى البؤري

الثاني

راحة العين

الطالء البصري

عدة طبقات من الطالء الكامل
مطلية بالكامل بعدة طبقات ()FMC

شكل الشبيكة

مجال الرؤية

 24-6مرة
 98مم @/ 6X
 80مم @24X
MULTI-X,
DEPLOY
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 10ياردات إلى ما ال نهاية
 16قدمًا @ 6مرات/
 4أقدام@ 24مرة
بكرة ذات غطاء
(إعادة ضبط التصفير)
بكرة ذات غطاء
(إعادة ضبط التصفير)

مسددة عاكسة CORE-2
الخصائص واإلمكانيات

يوفر ريد دوت سايت( Red Dot Sight)  CORE-2طراز PARA-
ً
متميزا من رصد األهداف واالستحواذ عليها ،باالعتماد على
 1مستوى
راحة العين الال نهائية ونقطة التصويب الدقيقة المنعكسة على العدسة
المجمعة .الهيكل  7075-T6المتين المقاوم للمياه المصبوب من قطعة
واحدة ،يدعم المستخدمين في تنفيذ مهامهم في أقصى الظروف وأصعبها.

الحجم

 49.5مم  37.2 xمم  98.2 xمم (دون قاعدة تثبيت)
 43.8مم  66.2 xمم  71 xمم (في حالة قاعدة التثبيت العالية)

ً
(شامل /البطارية)
الوزن

 117.5جم (دون قاعدة تثبيت)  171.5جم (في حالة قاعدة التثبيت العالية)

المواد

ألومنيوم ( 7075-T6مصبوب من قطعة واحدة)

طالء

 MIL-A-8625من النوع الثالث ،أنودة صلبة ،فئة 2

ارتفاع المحور البصري

 39مم ( 1.535بوصة) قاعدة تثبيت عالية

مدى تعديل لكل درجة (كليك)

 0.5قوس دقيقة 1 /درجة

مدى التعديل

 40±قوس دقيقة  04± / U/Dقوس دقيقة L/R

قاعدة التثبيت

 STANAG 2324أو مجرى PicatinnyMIL-STD 1913

العدسة الشيئية

 20مم

تكبير

مرة واحدة

حجم النقطة ()DOT

 2قوس دقيقة

راحة العين

غير محدود

الطالء البصري

عدة طبقات AR
طالء مقاوم للمياه

لون النقطة

أحمر

البطارية

CR2032x1ea

عمر البطارية

 50000ساعة على المستوى  630000 /6على المستوى  180 /7ساعة على المستوى ( 11بحد أقصى)
إيقاف التشغيل /المستوى ً 4~1#
(نهارا)
(ليل) 11~5
ً

مستوى السطوع
درجة الحرارة

 32°سلزيوس إلى  71°+سلزيوس ( 25.6°-فهرنهايت إلى 159.8°فهرنهايت) /التشغيل 46°-سلزيوس إلى  71°+سلزيوس ( 50.8°-فهرنهايت إلى 159.8°فهرنهايت) /تخزين

االرتداد

المحور األفقي 500 :جرام 1 ،ميلي ثانية 3 ،مرات في كل اتجاه
المحور الرأسي ،محور التدوير  40جرامًا 11 ،ميلي ثانية 3 ،مرات في كل اتجاه

مقاومة المياه

مترا ( 164قدمًا) لكل  30دقيقة
 IEC 60529( IPX8) ً 50

الماء المالح

رذاذ الماء المالح 5±1%
 35سلزيوس~ 2±سلزيوس الحرارة المتبقية
 48ساعة تعرض 48 /ساعة جفاف
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية

األسلحة الخفيفة والمدفعية

Hyundai Wia

http://www.hyundai-wia.com
Tel: +82-55-280-9114
E-mail: redwhite75@hyundai-wia.com
Add: 153 Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Changwon, Gyeongnam, South Korea
 ،HYUNDAI WIAالمُصنِّع الوحيد المتخصص في المدفعية في كوريا ،يُبشر بمستقبل وتطور هائل
في قطاع الدفاع .وتنتج  HYUNDAI WIAالعديد من أنظمة األسلحة األرضية بما في ذلك المدفعية
ذاتية الحركة  K9التي تجسد التقنية العسكرية الكورية ،اعتما ًدا على تقنيات المعالجة فائقة الدقة والجودة ذات الموثوقية العالية.

معدات هبوط T-50
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات
	معدات الهبوط للطائرات التدريب المتقدم والمقاتالت الخفيفة	-تطوير أنظمة معدات الهبوط وتوريدها

التصنيف

المواصفات الفنية

الوزن

المقدمة  59كجم
الجزء الرئيسي  129كجم (لكل منها)

المواد

300m, 4340, A7075

النوع

قابل للطي والتقصير ،عجلة واحدة

الشوط

المقدمة  330.2مم
الجزء الرئيسي  134.5مم

تطوير مشترك مع

Messier-Dowty

العمالء

القوات الجوية الكورية

معدات هبوط KUH-Surion
الخصائص واإلمكانيات
 معدات هبوط جرى تطويرها بشكل مستقل	-تطوير أول جهاز تحكم للعنفات الرئيسية ومقصورة طائرة

المواصفات الفنية
التصنيف

معدات الهبوط

المواد

300m, 4340, A7175

النوع

يعمل بالهواء والزيت ،مثبت

الشوط

المقدمة  340مم ،الجزء الرئيسي  507.5مم

مقاومة الحوادث

انضمام العجلة األمامية بسرعة  6.1م /ثانية
خفض سرعة العجلة الرئيسية إلى  5.8م /ثانية /عند
التصادم على سرعة  105أمتار /ثانية
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الشركاء
العمالء
التصنيف
أداء ممتاز بأعلى درجة
طريقة التخميد
حزام مقعد
الشركاء

APPH
الجيش الكوري
معدات الهبوط
 7.62مم AP
قدرة انحناء بالستيكية المستوى
حزام مقعد خماسي النقاط
F+E

نظام سالح بالتحكم عن بعد ()RCWS
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام
( K-6الرشاش عيار ،)12.7
( K-4قاذف القنابل األوتوماتيكي  40مم)

الخصائص واإلمكانيات

مدفع بحري عيار  76مم

مدفع بحري  5بوصات

الخصائص واإلمكانيات

أوجه االستخدام

	مدفع مضاد للسفن ومضاد للطائرات بمعدل إطالقنيران يبلغ  100طلقة بكل دقيقة (في الحد األقصى)
 تقنية التحكم الرقمي -إحدى التقنيات بما في ذلك التخفي

مدفع رئيسي للمدمرات البحرية الكورية

الخصائص واإلمكانيات
	مدفع بحري يمتاز بالقوة والدقة ويسر االستخدامعيارا في األسطول الكوري
	-المدافع األكبر ً

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

التصنيف

المواصفات الفنية

التصنيف

المواصفات الفنية

العيار

 76مم /عيار 62

العيار

 127مم /عيار 62

وزن النظام
(دون الرافعة السفلية)

 24طن

وزن النظام
(دون الرافعة السفلية)

َ 8.9طن

َّ
معدل إطالق النيران

 100طلقة /دقيقة

َّ
معدل إطالق النيران

 20طلقة /دقيقة

أقصى مدى:
(قذائف عادية)

أقصى مدى (طلقات عادية)

 16.3كم

 24كم

مجال االرتفاع

58˚ ~ 15˚-

مجال االرتفاع

65˚ ~ 15˚-

مجال التدريب

غير محدود

مجال التدريب

170˚±

نوع جهاز التحكم

رقمي

نوع التشغيل

هيدروليكي /كهربائي

نوع الدانات (القذائف)

شبحية
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

ننظام استجابة فوري يمكنه الهجوم عبر المراقبة عن بعد ،والنقل
البصري الفوري ً
بدل من الطرق التقليدية مثل االتصال الصوتي
والمراقبة البصرية عند تصفية
العدو.

هاوتزر ()KH179
الخصائص واإلمكانيات
	مدى أطول ،موثوقية أعلى ،وسهولة الصيانة يستخدم قذائف الناتو القياسية  105مم كابح (مخمد) لهب حاجز مزدوج	-جهاز ارتداد مستقر مائي هوائي متغير

المواصفات الفنية
التصنيف

المواصفات الفنية

العيار

 155مم

طول السبطانة (الماسورة)

عيار 39

أقصى مدى للنيران

 18كم (الذخائر شديدة االنفجار) ()HE

أقصى معدل إلطالق النيران

 4طلقات /دقيقة

الوزن الكلي

 6890كجم

شاحنة القطر

شاحنة 6x6 5 -طن

هاون عيار  81مم
أوجه االستخدام
سالح دعم رئيسي كتائب المشاة ،له مدى أكبر

الخصائص واإلمكانيات
	يمكن استخدام قذائف جديدة والقذائف القياسيةلدى الواليات المتحدة األمريكية
 غرفة تبريد للماسورة	سبيكة ألومنيوم مصبوبة بالفوالذ ،وقاعدةتثبيت أخف وز ًنا
	لوح لحام مدفع من الفوالذ غير القابل للصدأعالي الشد
	يُمكن استخدامه على األسطح الخرسانية أواألرضية المستوية

المواصفات الفنية
التصنيف

المواصفات الفنية

العيار

 81مم

مدى اإلطالق

بحد أقصى  6325م وبحد أدنى  75م

ضغط بيت القذيفة

 13500باوند لكل بوصة مربعة

أقصى معدل إلطالق النيران

 30دقيقة /الدقيقة 1.5 /دقيقة

َّ
معدل إطالق النيران (المستمر)

 10طلقات /دقيقة -/

الوزن الكلي

 42كجم

طول السبطانة (الماسورة)

 1550مم
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هاوتزر ()K9/K55A1
أوجه االستخدام
يُستخدم في المدفعية ذاتية الحركة K9/K55Ai

الخصائص واإلمكانيات
 نظام االرتداد مائي هوائي مزوَّد بكبسولة تفجير تلقائية نظام مستشعر لدرجة الحرارة الزائدة السبطانة (الماسورة) -نظام إعادة تلقيم تلقائي

K9

K55A1

العيار

 155مم

 155مم

التصنيف
طول السبطانة (الماسورة)

عيار 52

عيار 39

أقصى مدى للنيران

 40كم

 30كم

أقصى معدل إلطالق النيران
َّ
معدل إطالق النيران (المستمر)

 6طلقات /دقيقة

 4طلقات /دقيقة

طلقتان /دقيقة

طلقتان /دقيقة

مدفع دبابة ()K2 / K1A1
أوجه االستخدام
يُستخدم في دبابات القتال الرئيسية K2/K1A1

الخصائص واإلمكانيات
 أقوى مدفع في العالم للمركبات المدرعة بأحدث التقنيات سحب وإخراج أوتوماتيكي لفوارغ القذائف  :L2نظام ارتداد مائي هوائي ،نظام غلق تلقائي :K1A1 -نظام ارتداد زنبركي هيدروليكي

المواصفات الفنية
K2

K1A1

العيار

 120مم

 120مم

التصنيف
طول السبطانة (الماسورة)

عيار 55

عيار 44

أقصى مدى للنيران

 2.5كم

 2كم

شكل السبطانة (الماسورة)

سبطانة ملساء

سبطانة ملساء
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية

األسلحة الخفيفة والمدفعية

Doowon Heavy Industrial

http://www.doowonhi.com

Tel: +82-10-2564-6252 / Fax: +82-55-851-2095
E-mail: wh.song@doowonhi.com
Add: 650, Guho-ri, Chukdong-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea
ً
ً
متنوعة واسعة من
مجموعة
ووردنا
نتمتع بخبرة  40عامًا في قطاع الدفاع والطيران ،وطوَّرنا َّ
منتجات الدفاع ومكونات األقمار الصناعية ومركبات اإلطالق للفضاء .ونحن نوفر لعمالئنا
أفضل المنتجات والخدمات ،مدعومين في ذلك بأنظمة ضمان جودة قوية وأحدث المنشآت المتخصصة والمهندسين والفنيين
المتخصصين ذوي المهارات العالية .وجهودنا المستمرة لتطوير أنفسنا وقدراتنا ألجل ابتكار تقنيات جديدة والجاهزية بإستجابة
استباقية لظروف السوق سريعة التغير ،من شأنها مساعدة عمالئنا على التحلي بالتنافسية في خضم المنافسة العالمية المتسارعة.

تصنيع هياكل جسم الطائرات
أوجه االستخدام
 الصواريخ (الجناح والجسم ،والدروع ،وخزان الوقود) مركبات اإلطالق للفضاء (الحمولة ،الدبابات ذاتية الحركة) -الطائرات بدون طيار ( - )UAVالطائرات العسكرية  -الذخائر

المواصفات الفنية
المواد

األلمونيوم ،والتيتانيوم ،والفوالذ غير القابل للصدأ ،وسبائك اإلنكونيل (النيكل والكروم األوستنيتي) ،والمركبات

التقنيات الرئيسية

 الهياكل خفيفة الوزن ألجل المزيد من الحموالت تقنيات مقاومة للحرارة /الماء للدقة فوق الصوتية تقنيات مقاومة للماء /التسرب للصواريخ تحت المائية. اختبارات األداء والبيئة والفوق صوتية اختبار صوتي أجزاء مطبوعة ثالثية األبعادقسم الوقود
قسم المحرك

قسم التحكم والتوجيه

قسم الذيل

قسم الباحث
زعانف الذيل
األجنحة الرئيسية

زعانف التحكم
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ميزاء (مسدد) التصويب الالنهائي ()KM2A1
أوجه االستخدام
هاوتزر  155 ،105مم

الخصائص واإلمكانيات
جهاز بصري يُستخدم لتحديد نقطة مرجعية بصرية ،يمكن بها قياس زوايا
انحراف السالح ألغراض النيران غير المباشرة .ويمتاز بوجود شبيكة مضيئة
بقياس الميلي ،تعمل بوصفها نظام عرض يُحاكي لوحة شبكة مرجعية التصويب
غير المتناهي على األهداف.

الوزن

 11كجم

االرتفاع

 1,016مم

قطر العدسة

 Φ 76.2مم

تدوير االرتفاع

 800ميلي ثانية

األسلحة الخفيفة والمدفعية

المواصفات الفنية

مزواة ربعية للمدفعي ()KM1A2
أوجه االستخدام
هاوتزر  155 ،105مم

الخصائص واإلمكانيات

أداة ضبط استواء دقيقة محمولة تُستخدم ألنظمة المدافع ،فيما
يخص االرتفاع وقياس زوايا االرتفاع والتحقق من آليات
االرتفاع في معدات السيطرة على النيران

المواصفات الفنية
مدى التشغيل

 1600 ~0ميلي ثانية

الحجم

 153 * 255 * 175مم

التخميد

~ 430ميلي ثانية

* إضاءة ذاتية
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دائرة التصويب ()KM2A1
أوجه االستخدام
هاوتزر  155 ،105مم ،هاون

الخصائص واإلمكانيات

يُستخدم  KM2A1لقياس زاويا السمت واالرتفاع لألهداف الجوية واألرضية بالنسبة لخط أساس مُحدد ً
سلفا .ودائرة التصويب
المساح ،وهي باألحرى تتكون من تليسكوب مثبت على آلية تتيح حركات زاوية سمت وزاوية
لها العديد من خصائص مزواة ّ
ارتفاع غير محدودة.

المواصفات الفنية
تدوير زاوية السمت

 6400 ~0ميلي ثانية

زاوية االرتفاع

~ 830ميلي ثانية

التخميد

~ 430ميلي ثانية

مجال الرؤية

10°

تكبير

 3مرات

الحجم

 179x179x229مم

* مُضاء ببطارية

وحدة التسديد ()KM53A1
أوجه االستخدام
هاون  60مم أو  81مم أو  105مم أو  120مم

الخصائص واإلمكانيات
 قاعدة تثبيت منظار N128 -منظار معقوف (تلسكوب كوعي) N109

المواصفات الفنية
تدوير زاوية السمت

 6400 ~0ميلي ثانية

زاوية االرتفاع

 1600 ~800ميلي ثانية

التخميد

 200±ميلي ثانية

الوزن

 2.8كجم

تكبير

 3مرات

الحجم

 179x179x229مم

* مُضاء ببطارية
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

Soosung Defense Industries

http://www.soosungdi.co.kr

Tel: +82-52-295-5114 / Fax: +82-52-295-5978
E-mail: soosungsales@gmail.com / Add: 166, Munsangongdan-gil, Oedong-eup,
Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea
 )SDI( Soosung Defense Industriesتُلزم نفسها بالتفوق

 SDIللعمل على إيجاد وتحقيق القيمة والربح لعمالئنا.

 127مم  -بقاعدة أصغر من نصف القطر ( /)RB 46مم  -بقاعدة أصغر من نصف القطر ()RB
أوجه االستخدام
منظف سبطانة (ماسورة) تلقائي لألغراض البحرية

الخصائص واإلمكانيات

 ِّ	توفر نتيجة تنظيف ممتازة في فترة قصيرة من الوقت
	امكانية تنظيف السبطانة (الماسورة) (لحماية حياة الجنود بتقليل مدة التعرض للمخاطر في أثناء القتال) ال حاجة لمساحة كبيرة لتنفيذ التنظيف يعمل في جميع الظروف الجوية والمناخية	التنظيف المثالي سيضمن الدقة العالية للتصويب واالستفادة المثلى من عمر الماسورة ال حاجة لمعدات إضافية	يُزوَّد بالطاقة مباشر ًة من بطارية الدبابة (على كل من تيار متناوب  100فولت~ 240فولت وتيار مستمر  24فولت) -التشغيل يتطلب شخص واحد فقط

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

 127مم  -بقاعدة أصغر من نصف القطر ()RB
العيار
 12كجم
الوزن
تيار مستمر  24فولت (خرج طاقة دبابة قياسية)

 76مم  -بقاعدة أصغر من نصف القطر ()RB
العيار
 4.5كجم
الوزن
تيار مستمر  24فولت (خرج طاقة دبابة قياسية)

تيار متناوب  110فولت 220 /فولت كبديل

تيار متناوب  110فولت 220 /فولت كبديل
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

والتغلب على التحديات المستقبلية في قطاع الدفاع بتطوير منتجات
عالمية المستوى .وكمثال على خطوة كبرى في هذا التوجه؛ أطلقت الشركة أول ِّ
منظف عالمي تلقائي لسبطانة (ماسورة) ملساء.
نموذجا رائ ًدا لتنشيط االقتصاد األبداعي في السوق العالمية ،فإنه جرى توجيه جميع التنفيذيين وفريق العمل في
ولكي تصير
ً

 155مم  -بقاعدة أصغر من نصف القطر (/ )RB
 105مم  -بقاعدة أصغر من نصف القطر (/ )RB
 125مم / SB - 120مم SB -
أوجه االستخدام
منظف سبطانة (ماسورة) تلقائي للمدفعية

الخصائص واإلمكانيات

 ِّ	توفر نتيجة تنظيف ممتازة في فترة قصيرة من الوقت
	امكانية تنظيف السبطانة (الماسورة) (لحماية حياة الجنود بتقليل مدة التعرض للمخاطر في أثناء القتال) ال حاجة لمساحة كبيرة لتنفيذ التنظيف يعمل في جميع الظروف الجوية والمناخية	التنظيف المثالي سيضمن الدقة العالية للتصويب واالستفادة المثلى من عمر الماسورة ال حاجة لمعدات إضافية	يُزوَّد بالطاقة مباشر ًة من بطارية الدبابة (على كل من تيار متناوب  110فولت~ 240فولت وتيار مستمر  24فولت) -التشغيل يتطلب شخص واحد فقط

المواصفات الفنية
العيار

 155مم-بقاعدة أصغر من نصف القطر ()RB

العيار

 105مم  -بقاعدة أصغر من نصف القطر ()RB

الوزن

 14.5كجم

الوزن

 7.5كجم

تيار مستمر  24فولت (خرج طاقة دبابة قياسية)

تيار مستمر  24فولت (خرج طاقة دبابة قياسية)

تيار متناوب  110فولت 220 /فولت كبديل

تيار متناوب  110فولت 220 /فولت كبديل

العيار

 155مم)SB(-

الوزن

 9.7كجم

العيار
الوزن

 120مم)SB(-
 9كجم

تيار مستمر  24فولت (خرج طاقة دبابة قياسية)

تيار مستمر  24فولت (خرج طاقة دبابة قياسية)

تيار متناوب  110فولت 220 /فولت كبديل

تيار متناوب  110فولت 220 /فولت كبديل
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JINYOUNG PRECISION MACHINE

http://www.kojin.co.kr

Tel: +82-31-366-0093 / Fax: +82-31-366-0094
E-mail: khpark@kojin.co.kr
Add: 566-21, Jangan-ro, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do. South Korea
مور ًدا رسميًّا في  23أبريل ،1973
بعد إعالن وزير الدفاع شركة ِّ Jinyoung
فإنها أخذت تُساهم في تحسين قدرة وطاقة الدفاع الوطني عبر إنتاج األجزاء الرئيسية
لمدفع الفولكان  20مم وتوطين صناعة أجزاء السالح العسكرية المستوردة من الخارج ،وشاركت بنشاط في مجاالت البحث

فصل حركة مجموعة الملقم
الخصائص واإلمكانيات

أوجه االستخدام

	تشغيل بفك ارتباط الطلقات في حامل الطلقات،والتجهيز للتلقيم من األمام لالستعداد للرمي
	-الوظيفة الرئيسية هي فصل الحركة عن حامل الطلقات.

 مدفع فولكان مضاد للطيران  20مم ()M167 فولكان بحري ()M167 -الطائرة المقاتلة )F-5 Freedom Fighter( F-5

المواصفات الفنية
العنصر

وقف الحركة عن مجموعة التغذية

رقم التخزين الوطني

1005-00-466-1981

الوزن

 7.8كجم

َّ
معدل إطالق النيران

َّ
معدل إطالق نيران منخفض 1300-400 :طلقة في الدقيقة
َّ
معدل إطالق نيران مرتفع 3080-2500 :طلقة في الدقيقة

استخدم المعدة

البنادق ،ومدافع الدفاع الجوي،
مقطورة 20 :ممM167A1 ،

أول عام لإلنتاج

1975

أوجه االستخدام

الجيش والقوات الجوية والبحرية

العنصر

مجموعة التغذية ( M39A3و)M39A2

رقم التخزين الوطني

)RH(1005-00-930-7786
)LH(1005-00-930-7787

الوزن

 5.3كجم

َّ
معدل إطالق النيران

 1500طلقة في الدقيقة

استخدم المعدة

 20مم

أول عام لإلنتاج

1983

أوجه االستخدام

القوات الجوية :الطائرات F-5 ,F-4
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

والتطوير لمكونات أسلحة الدفاع.

األسلحة الخفيفة والمدفعية

KODUCT

http://www.koduct.com
Tel: +82-51-317-4490 / Fax: +82-51-317-4492
E-mail: k1pars@koduct.com
Add: 58, Nakdongnam-ro 991 beon-gil, Gangseo-gu, Busan, South Korea

 Koduct Coواحدة من الشركات الرائدة في قطاع حامالت الكابالت في كوريا ،إذ بذلت قصارى
جهودها إلنتاج حامالت كابالت وأنظمة حماية كابالت عالية الجودة وتوريدها لعمالئها .ولقد تميزت
منتجاتنا بميزة تفوق غيرها من المنافسين بتصاميمها الفريدة التي تضمن األداء العالي .بل إن منتجات شركاتنا فاقت  1500منتج
بالبحث والتطوير واالستثمار المستمرين الدائمين .وهدفنا هو بلوغ رضا العمالء بالتنبؤ السليم باحتياجات العمالء ،وتقديم أفضل
ً
انطالقا من سعينا المخلص لتحقيق تلك الغايات.
الخدمات

الخزانة الذكية الدوارة لألسلحة ()RSWS
الخصائص واإلمكانيات
الميزة األهم للخزانة الذكية الدوارة
لألسلحة ( )RSWSأنه يجري تخزين
األسلحة في الهيكل الدوار ،وبهذا يكون
من الممكن إخراج السالح المطلوب فقط
بالتعرف إلى المستخدم ببصمة اإلصبع
وبالتردد الراديوي (.)RFID
باإلمكان التحقق الفوري من حالة األسلحة
النارية باستخدام برنامج اإلدارة .يُمكن
إخراج جميع األسلحة النارية في الوقت
نفسه في حالة الطوارئ.
وعالوة على ذلك ،فإنه يتميز بإمكانية بث
إشارة الطوارئ بتمكين االتصال ثنائي االتجاه.

المواصفات الفنية
العنصر محل المقارنة

المنتجات األخرى

منتج الخزانة الذكية الدوارة لألسلحة)RSWS(-

التحقق الفوري
من األسلحة

الرقم
(برنامج متابعة فقط)

نعم
(برنامج متابعة-فوري)

الشكل

ما يُشبه الصندوق (أركان على
شكل مربع)

أنبوب ثماني األضالع مقوى
ومقاوم للتخريب

نظام التشغيل

مركب يتطلب عدة خطوات

مُبسط ومرقمن

اإلدخال

خطي  -مثبت على الجانب

دائري

تكاليف

يستغرق الكثير من الوقت

لولب دوار سريع

الصيانة

ومكلف
داخل المباني

بصمة  ILSمنخفضة

موضع التنصيب

(غرفة محصنة أو مُدرعة)

الحجم والوزن

المركبات المنفصلة والمتحركة

ثقيل وحجم كبير

خفيف وصغير الحجم

السعر

مرتفع

اقتصادي معقول التكلفة

يمكن تركيب غطاء عليه

مخفي وظاهر

ميكانزيم القفل

قفل فردي
يُعرض السالح للغبار
والجزئيات المحيطة

إخراج فردي للسالح واح ًدا بواحد
وباب إلعادة السالح للموضع المخصص
مخفي تمامًا

نظام غلق

ميكانيكي

مؤتمت بالكامل

اإلخراج في حالة الطوارئ

إخراج فردي للسالح واح ًدا بواحد
(بالمفتاح الرئيسي) /هيدروليكيًّا/
بالضغط /الكهرباء

الكل :تحرير سريع عبر
األغطية الجانبية باستخدام المفتاح المخصص
وبرنامج التحكم

برنامج المراقبة (نظام التشغيل
ويندوز)

وقت التجهيز إلدخال/
إلخراج السالح

عمليات فحص وتحقق مخصصة
تحذير في حالة الطوارئ
سجل برصيد السالح :وقت اإلخراج
واإلرجاع
تحذير من عدم مالءمة السالح
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SG solution

http://sgsolution.co.kr/en/
Tel: +82-55-719-3001~5
E-mail: buiz@sgsolution.co.kr / Add: 7, Gomjeol-gil 10beon-gil, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea

تأسست  SG solutionعام  2002تحت اسم  .SG Servoولقد بدأت مشوارها
في مجال توطين صناعة الصمامات والمكونات الهيدروليكية ثم تحولت إلى شركة بحث

البيئة عالية الكفاءة الموفرة للطاقة .وهي تجرب البحوث وتباشر التطوير في المجاالت ذات الصلة بتخزين الطاقة ومجاالت
الطاقة المستقبلية صديقة البيئة ،كي تؤمِّن لنفسها مكا ًنا رياديًّا في المستقبل .كذلك تبذل الشركة قصارى الجهد إلرضاء عمالئها،
معتمد ًة في ذلك على ما تمتاز به من روح المبادرة وقدرتها على االستجابة بمرونة وقوة للتغيرات السريعة في بيئة العمل وسوقه
وثقة العمالء فيها .عالو ًة على ذلك تستوفي  SG solutionمسئولياتها االجتماعية ،بوصفها عضوًا ً
فاعل في المجتمع ،وتوفر
لعمالئها وموظفيها أفضل قيمة .وهي كذلك تعد بالمزيد من التطوير والتحديث لتصبح شركة موثوقة رائدة ()SG: So Good
في تقنية تكامل النظم.

صمام الملف اللولبي
أوجه االستخدام
هاوتزر ذاتي الحركة

الخصائص واإلمكانيات
للتحكم في سرعة مروحة التبريد لمحركات الديزل عالية السرعة
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

وتطوير وتصنيع األنظمة الهيدروليكية وأنظمة التوجيه الكهربائية .وجميع موظفيها يبذلون قصارى جهودهم ألجل تصنيع أفضل
المنتجاتً ،
عمل بشعار الشركة "مثابرون واثقون من قدراتنا وفخورون بعملنا" .والشركة مهتمة بشكل كبير في المنتجات صديقة

دليل المنتجات الدفاعية الكورية

مركبات القتال
األرضية
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HANWHA DEFENSE
HYUNDAI ROTEM COMPANY
KIA MOTORS
SHINJEONG DEVELOPMENT
KOVICO
DAEJI PRECISION & INDUSTRIES
JINO MOTORS
DAEWOO TRUCKS
DOOSAN INFRACORE
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مركبات القتال األرضية

Hanwha Defense

https://www.hanwha-defense.co.kr/eng/index.do
Tel: +82-2-729-3560 / Fax: +82-2-729-3055
E-mail: hdi@Hanwha.com
Add: 86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea

شركة  Hanwha Defenseهي من ِتج رائد للمنصات
الدفاعية المدرعة في جمهورية كوريا ،وتتمتع بقدرات تكنولوجية
راكمتها على مدى  45عامًا .وبناء على هذا اإلرث الممتدِّ ،
تقدم  Hanwha Defenseحلول تغطية متكاملة لألنظمة المدفعية
والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والقاذفات واألنظمة األرضية غير المأهولة .وبفضل معرفتها وخبرتها؛ تسعى
 Hanwha Defenseجاهد ًة لريادة التقدم في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم.

 K9 Thunderمدفع هاوتزر ذاتي الدفع
الخصائص واإلمكانيات
يتميز مدفع  ،K9 Thunderالذي نجحنا في تصديره
للخارج ،بقوة نيرانية كبيرة مع مدى إطالق نيراني
كبير وسرعة تعمير عالية .كما أننا نقوم باإلنتاج
الكمي للمدفع K9A1؛ وهو أحد أنواع  ،K9مع
عمل تحسينات على التشغيل الليلي ،مثل وحدة التحكم
النيراني اآللية وبيريسكوب القيادة الليلية ووحدات
الطاقة االحتياطية.

المواصفات الفنية
المدى النيراني الفعال

 40كم

أقصى سرعة نيرانية

 8~6طلقات في الدقيقة

سعة الذخائر

 48طلقة

الوزن القتالي

 47طن
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 EVO-105مدفع هاوتزر مطور على عجالت
الخصائص واإلمكانيات
EVO 105؛ هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع قطره  105مم ومسلح على شاحنة  5أطنان .وقد جهزناه بنظام أوتوماتيكي
للتحكم النيراني ،ونظام تحديد المواقع ،وهو نوع جديد من أنظمة األسلحة المصممة لزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد.

المواصفات الفنية
المدى النيراني الفعال

 11.3كم

أقصى سرعة نيرانية

 10طلقات في الدقيقة

سعة الذخائر

 60طلقة

الوزن القتالي

 18طن

الخصائص واإلمكانيات

ً
مقارنة بمدافع الهاون التقليدية ،من خالل تركيب مدفع هاون
يعمل نظام األسلحة هذا على تحسين األداء ومدى القوة النارية،
ً
ذاتي الدفع عيار  120مم على حاملة الجنود المدرعة  .K200A1يضمن نظام التحكم األوتوماتيكيً ،
وسرعة أكبر
دقة
لدعم القوة النيرانية.

المواصفات الفنية
التسليح

مدفع هاون ذاتي الدفع  120مم
مدفع رشاش  12.7مم

أقصى سرعة

 70كم/س (على البر) و 6كم/س (في البحر)

نطاق السير

 300كم

الوزن القتالي

 14طن

 K77مركبة مركز التوجيه النيراني
الخصائص واإلمكانيات

مركبات مركز التوجيه النيراني؛ هي مركبات مدرعة للقيادة والتحكم في وحدات المدفعية وللتحكم النيراني،
لتعظيم قوة المدفعية باإلسناد السريع وبمهمات اإلطالق الدقيقة على األهداف.

المواصفات الفنية
أقصى سرعة
الحماية من العوامل النووية
والبيولوجية والكيميائية
نظام القيادة النيرانية

BTCS A1

الوزن القتالي

 10~6أشخاص
 20طنًّا

الطاقم

 56كم/س
نظام ضغط إيجابي
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حامل مدفع هاون أوتوماتيكي ذاتي الدفع  120مم

 K21-105دبابة متوسطة
الخصائص واإلمكانيات

تتميز الدبابة  K21-105بتركيب برج  105مم على شاسيه  K21الشهير .وتتمتع بقوة نيرانية قوية وقدرة على المناورة
تمكنها من إنجاز عمليات تكتيكية أكثر من دبابات القتال الرئيسية.

المواصفات الفنية
التسليح

مدفع  105مم
مدفع رشاش متحد المحور  7.62مم

أقصى سرعة

 70كم/س

نطاق السير

 450كم

الوزن القتالي

 25طن

 K10مركبة إعادة إمداد ذخيرة
الخصائص واإلمكانيات

تعد مركبة إعادة اإلمداد بالذخيرة  ،K10أول حامل ذخائر روبوتي في العالم ،التي تمد مدفع الهاوتزر ذاتي الدفع
 K9 Thunderبالذخائر .وقد َّ
صدرناه جنبًا إلى جنب مع .K9

المواصفات الفنية
سعة قذائف الذخيرة

 104طلقات

المتفجرات الدافعة

 504وحدات

معدل النقل

 10طلقات في الدقيقة

أقصى سرعة

 67كم/س

الوزن القتالي

 47طن

مركبة المشاة القتالية REDBACK
الخصائص واإلمكانيات

صممنا مركبة  Redbackلتوفر القدرات القتالية لبيئات المعارك المستقبلية .وقد جهزنا المركبة بأفضل نظم الحماية على
مستوى العالم ،التي تشمل ً
درعا قابلة للتعديل وأجهزة إنذار بالليزر وأجهزة حماية نشطة ومستشعرات محسنة .وبفضل مجموعة
نقل الطاقة القوية ونظام تعليق الذراع المبتكرة والجنزير المطاطي ،تضمن مركبة  Redbackقدرة حركية فائقة في ساحة
المعركة بالمقارنة مع مركبات فئتها.

المواصفات الفنية
الطاقم  +الجنود المترجلين  )3+6( 9أفراد
التسليح

مدفع  30مم ومحطة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد ()RCWS
مدفع رشاش متحد المحور  7.62مم

أقصى سرعة

 65كم/س

نطاق السير

 520كم
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مركبة المشاة القتالية K21
الخصائص واإلمكانيات

محسنة بشكل كبير ،وتتمتع بقدرة كبيرة على البقاء
 K21هي مركبة مشاة قتالية من الطراز العالمي ومجهزة بقوة نيرانية َّ
وقدرة كبيرة على المناورة .المركبة قادرة ً
أيضا على أداء حركات سريعة ثالثية األبعاد في بيئة المعارك الرقمية المستقبلية.
وبفضل تمتعها بمدفع عيار  40مم ،يمكنها تنفيذ مهام قتالية ومهام نقل القوات بشكل آمن .وتتميز  K21بأنها المركبة
المدرعة الوحيدة التي يمكنها االنتقال على الحواجز المائية بين الطرز المماثلة لها.

المواصفات الفنية
التسليح

شخصا
12
ً
مدفع  40مم ،مدفع رشاش عيار  7.62مم

الطاقم
أقصى سرعة

 70كم/س (على البر) و 6كم/س (في البحر)

الوزن القتالي

 26طن

الخصائص واإلمكانيات
طوَّرنا تلك المركبة بتقنيتنا المتقدمة الخاصة ،ويمكن تركيب أنظمة األسلحة المختلفة على مركبة TIGON 6 × 6
المدرعة ذات العجالت .وبفضل الدروع اإلضافية ،يمكن تعزيز المركبة حسب األهداف العملياتية ،سواء في أوضاع
الهجوم أو الدفاع.

المواصفات الفنية
الطاقم
أقصى سرعة

شخصا
11
ً
 100كم/س (على البر) و 8كم/س (في البحر)

نطاق السير

 800كم

الوزن القتالي

 21طن

مركبة الهجوم البرمائية الكورية KAAV
الخصائص واإلمكانيات

KAAV؛ هي مركبة برمائية لنقل القوات ،ويمكن استخدامها لتعبئة الهجوم في البحر للدعم القتالي على البر.
ومنذ ظهرت المركبة ألول مرة في  ،1998حظيت بثناء كبير بفضل تعدد استخداماتها وقدرتها على المناورة،
ً
فضل عن قدرتها على تعزيز معدالت البقاء على قيد الحياة للقوات .تخدم  KAAVكمركبة إنزال رئيسية لفيلق
مشاة البحرية الكوري.

المواصفات الفنية
الطاقم

شخصا
11
ً

أقصى سرعة

 100كم/س (على البر)
 8كم/س (في البحر)

نطاق السير

 800كم

الوزن القتالي

 21طن
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( TIGON 6x6مركبة مدرعة على عجالت)

( BIHOنظام دفاع جوي)
الخصائص واإلمكانيات

BIHO؛ هو نظام أسلحة يجمع بين مدفع مضاد للطائرات ذاتي الدفع ،ونظام صواريخ قصيرة المدى مضاد للطائرات .يزيد
نظام األسلحة هذا من قوة أنظمة المدافع والصواريخ ويظهر قدرة دفاعية فائقة ضد األهداف الجوية ،بما في ذلك الطائرات
والمروحيات ،التي تخترق األجواء على ارتفاع منخفض.

المواصفات الفنية
الوزن القتالي

 26.5طن

مدى الكشف

 21كم

مدى التعقب

 7كم

القوة النيرانية

مدفعان توأمان بعيار  30مم وصواريخ

أقصى سرعة

 60كم/س

المدى الفعَّال
لنيران المدفع

 3كم
(الصواريخ 6 :كم)

أقصى سرعة
لنيران المدفع

 600×2طلقة /دقيقة

الصواريخ

 45ثانية /للطلقة

محطة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد ( )RCWSللدبابات والمركبات المدرعة
الخصائص واإلمكانيات
تم تصميم نسخة خفيفة الوزن من محطة األسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد،
ليتم ربطها بالدبابات والمركبات المدرعة والمركبات التكتيكية الخفيفة ،ويجري
تسليحها بمدفع رشاش  K6أو .K4

محطة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد ( )RCWSلسفن األسطول
الخصائص واإلمكانيات
تم تطوير نظام التحكم في إطالق النار عن بعد عيار  12.7مم لالستخدام
مع السفن البحرية ،ويتم استخدامه في األوضاع الدفاعية القريبة على زوارق
الدورية والزوارق الحربية والبوارج .يتم تثبيت النظام بمدفع رشاش K6
على السطح الخارجي للسفينة ،ويتم التحكم فيه عن بُعد من داخل السفينة.
تتيح المُعدة التتبع التلقائي وإطالق النار ،عند الضرورة ،حتى في أثناء
التنقل .نجحت  Hanwha Defenseفي تحقيق تكامل المعدة مع الزوارق
الحربية وقوارب دوريات الموانئ المستقبلية ألول مرة في السوق المحلية،
ويتم استخدامها حاليًّا في الميدان من قبل القوات البحرية الكورية.
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Hyundai Rotem Company

http://www.hyundai-rotem.co.kr

Tel: +82-31-8090-8480 / Fax: +82-31-596-9775
E-mail: jmseo@hyundai-rotem.co.kr
Add: 37 Cheoldobakmulgwan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

منذ تأسيس الشركة في عام  ،1977استمرت شركة  Hyundai Rotemفي خلق إمكانيات
جديدة لها ،وعززت مكانتها كشركة عالمية للصناعات الثقيلة من خالل دخولها في مجموعة واسعة
من قطاعات األعمال ،بدءًا من السكك الحديدية إلى الدفاع والمصانع واآلالت .باإلضافة إلى ذلك ،فهي شركة تصنيع دفاعية
رائدة في كوريا في تصنيع المنصات األرضية مثل دبابات القتال الرئيسية ( )MBTو WAVوالمركبات األرضية غير المأهولة
وأنظمة الدفاع المتقدمةَّ .
قدمت شركة  Hyundai Rotemمساهمة مستمرة في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة

دبابة القتال الرئيسية K2
أوجه االستخدام
مناسبة للعمليات البرية

الخصائص واإلمكانيات
دبابة القتال الرئيسية  )MBT( K2مصممة
لتحقيق الريادة في بيئات القتال المستقبلية ،وهي
نموذج كوري أصلي يتمتع بمستوى عالمي من
القدرة على الحركة وقوة النيران والقدرة على البقاء.
لقد دمجنا بها أحدث التقنيات والوظائف الممتازة
مثل نظام إدارة المعركة الرقمية المتصل بنظام
 ،C4Iوما إلى ذلك.

المواصفات الفنية
عام

الحركة

القوة النيرانية

قابلة للبقاء

الطاقم

3

الوزن القتالي

 55,000كجم

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 2.4x3.6x10.8م

مجموعة الحركة

 1,500حصان (محرك ديزل)
نقل أوتوماتيكي بالكامل

السرعة القصوى

 70كم /س (على الطريق)
 50كم/س (في الضواحي)

المدى على الطريق
االجتياز تحت الماء

 450كم (الحد األقصى)
 4.1م

العقبات العمودية
الخنادق

 1.0م
 2.7م

التعليق

وحدة تعليق في الذراع ( )ISUبالكامل

المدفع الرئيسي

 120مم عيار  55سبطانة ملساء

نظام التحميل

نظام آلي

التسليح

 12.7مم
مدفع رشاش  7.62مم

حماية الدرع

مجموعة دروع خاصة
درع تفاعلي ()ERA

الحماية من العوامل النووية
والبيولوجية والكيميائية

جمعي (نظام ضغط زائد)

نظام حماية نشط

قتل هادئ

قنابل دخانية

 2×6لكل ناحية

التشغيلية
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نظام تكييف هواء
نظام إدارة معارك ()BMS
نظام تدريب مدمج
اختبار مدمج
نظام االتصاالت
وحدة الطاقة االحتياطية ( 8( )APUكيلوواط)

مركبات القتال األرضية

الكورية ،وقد كرست قدراتها لتحسين نظام األسلحة الحالي بالبحث والتطوير من خالل الخبرة الفنية والتجربة.

( KCEVمركبة هندسية قتالية كورية)
أوجه االستخدام
مناسبة للعمليات البرية

الخصائص واإلمكانيات
تم تصميم مركبة الهندسة القتالية ( )K600لدعم
العمليات الحركية للوحدات الميكانيكية ،من خالل
التخلص من مجموعة متنوعة من العقبات وفتح
المسارات بسرعة لـدبابات القتال الرئيسية .تم تزويد
 )K600( KCEVبعدة معدات هندسية :مثل الحفار
ونظام تحديد العوائق ( )OMSومحراث األلغام
بعرض المعدة بالكامل ( ،)FWMPوجهاز بث
البصمة المغناطيسية ( )MSDوغيرها.

المواصفات الفنية
عام

الطاقم

2

الوزن القتالي

 55,000كجم

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 2.9x3.6x13.8م
 1,200حصان (محرك ديزل)
نقل أوتوماتيكي بالكامل
 60كم /س (على الطريق)
 30كم/س (في الضواحي)
 450كم (الحد األقصى)
 1.2م
 1.0م
 2.7م
قضيب التواء HSU +
(وحدة تعليق مائية هوائية)
مدفع رشاش  12.7مم
درع َّ
مركبة

مجموعة الحركة
السرعة القصوى
الحركة

المدى على الطريق
اجتياز الماء
العقبات العمودية
الخنادق
التعليق

التسليح
حماية الدرع
قابلة للبقاء

المعدات
الهندسية

التشغيلية

الحماية من العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية جمعي
قنابل دخانية

 2 × 6في كل جهة

محراث إلغام بعرض المعدة بالكامل

العرض ،4.2 :العمق 0.3 :م

نظام تحديد العوائق ()OMS

جمعي

جهاز بث البصمة المغناطيسية ()MSD

جمعي

القادوس

الحجم 0.7 :م

3

نظام تكييف هواء
نظام إدارة معارك ()BMS
اختبار مدمج
نظام االتصاالت
وحدة الطاقة االحتياطية ( APU) (8كيلوواط)
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(KARVمركبة نجدة مدرعة كورية)
أوجه االستخدام
مناسبة للعمليات البرية

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
عام

الحركة

الطاقم

4

الوزن القتالي

 51,100كجم

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 2.7x3.6x9.0م

مجموعة الحركة

 1,200حصان (محرك ديزل)
نقل أوتوماتيكي بالكامل

السرعة القصوى

 60كم /س (على الطريق)
 40كم/س (في الضواحي)

المدى على الطريق
االجتياز في الماء العميق

600كم (الحد األقصى)
 2.2م

العقبات العمودية
الخنادق

 1.0م
 2.7م

التعليق

قضيب التواء HSU +
(وحدة تعليق مائية هوائية)

التسليح
القدرة على البقاء

المعدات
الهندسية

حماية الدرع

مدفع رشاش  12.7مم
درع َّ
مركبة

الحماية من العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية

جمعي

قنابل دخانية

 2 × 6في كل جهة

جرافة

العرض 3.38 :م
القدرة على الجرف  170م/3س

رافعة
الونش
قوة الجر

 25طن (األقصى)
الرئيسي

 35طن (مع البكرة)  70طن))

المساعد

 0.7طن

إعادة التزود بالوقود ومضخة تفريغ وقود وماكينة لحام (قطع) وونش تصادمات .. ،إلخ.
التشغيلية

) (APUنظام اتصاالت وحدة الطاقة االحتياطية
)كيلوواط (8
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مركبات القتال األرضية

تم تجهيز مركبة النجدة المدرعة  )ARV( K1بمعدات النجدة في
حاالت الطوارئ ،مثل الرافعات واألوناش والجرافات ،الستعادة
وإصالح المركبات المدرعة والمركبات المتحركة القتالية التي
تضررت في ساحة المعركة بسرعة .يتمتع نظام الرافعة بقدرة رفع
تصل إلى  25طنًّا ،ونظام الونش الرئيسي ،مع بكرة التوجيه بسعة
تصل إلى  70ط ًنا .يتيح ذلك لـ  K1 ARVالعمل ليس فقط مع
الدبابات ولكن مع جميع أنظمة األسلحة األرضية األخرى.

( KAVLBمركبة قاذف الجسور المدرعة الكوري)
أوجه االستخدام
مناسبة للعمليات البرية

الخصائص واإلمكانيات

تم تطوير  K1 AVLBمن  K1 MBTخصيصاً
لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام ،بما في ذلك
إطالق واستعادة الجسور بطاقم مكون من شخصين.
تشمل المكونات الرئيسية لـ  K1 MBTمحرك
ديزل بقوة  1200حصان وناقل حركة أوتوماتيكي
وأنظمة تعليق وتحكم ،وقد تم تخصيصها جميعًا
لتوفير إمكانية التبادل وأفضل دعم لوجستي.

المواصفات الفنية
عام

الحركة

الطاقم

4

الوزن القتالي

 53,700كجم

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 4.0x4.0x12.6م

مجموعة الحركة

 1,200حصان (محرك ديزل)
نقل أوتوماتيكي بالكامل

السرعة القصوى

 60كم /س (على الطريق)
 40كم/س (في الضواحي)

المدى على الطريق /االجتياز في الماء

 500كم (الحد األقصى) 1.2 /م

العوائق الرأسية  /الخنادق

 0.8م  2.7 /م

التعليق

قضيب التواء  +وحدة تعليق مائية هوائية ()HSU

حماية الدرع

مدفع رشاش  7.62مم
درع َّ
مركبة

الحماية من العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية

جمعي

قنابل دخانية

 2 × 6في كل جهة

التسليح
القدرة على البقاء

المعدات
الهندسية

النوع

نوع المقص

امتداد كامل

 22م

الوقت
المتانة

التشغيلية

القذف

 3دقائق

الطي

 10دقائق
أكثر من  8,000مرة ()MLC 66
نظام االتصاالت
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( AAABجسر هجومي برمائي مدرع)
أوجه االستخدام
مناسبة للعمليات البرية
وفي مياه البحر المالحة

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
عام

الطاقم

3

الوزن القتالي

 36,000كجم

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 4.0x3.5x13.0م
 522حصا ًنا (محرك)
نقل أوتوماتيكي بالكامل

مجموعة الحركة
الحركة

السرعة القصوى

 70كم /س (على الطريق)
 10كم/س (في الضواحي)

المدى على الطريق /االجتياز في الماء

 600كم (الحد األقصى)  1.2م

العوائق الرأسية  /الخنادق

 0.5م  2.0 /م

حماية الدرع

نظام تعليق هوائي مستقل مزدوج الذراع
درع َّ
مركبة

الحماية من العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية

جمعي

حمولة الجسر

( MLC 70جنزير) و( MLC 100عجالت)

تيار الماء

 3م/ث

التعليق
قابلة للبقاء
معدات
جسر
هجومي
برمائي

التشغيلية

الوقت

وقت التشغيل

 6+ساعات (في الماء دون إعادة تزود بالوقود)

بناء جسر  100م

~ 10دقائق
نظام االتصاالت
نظام نفخ إطارات مركزي ()CTIS
ونش نجدة ذاتية
نظام تكييف هواء
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مركبات القتال األرضية

المدرع ()AAAB؛
جسر الهجوم البرمائي َّ
عبارة عن جسر ونظام عبّارات مصمم للنقل
السريع واآلمن عبر الحواجز المائية في ساحة
المعركة ،وهو مناسب لالستخدام العسكري وفي
حاالت الكوارث الطبيعية ،مثل الفيضانات في
نظرا لكونها المركبة 8 × 8
جميع أنحاء العالمً .
الوحيدة في فئتها في السوق اليوم ،تتمتع AAAB
بوفرة تشغيلية غير مسبوقة ،وقدرة تشغيلية في
التربة الناعمة ،والتنقل عبر الضواحي وجودة
األداء البرمائي.

( K808 WAVمركبة مدرعة بعجالت)
أوجه االستخدام
مناسبة للعمليات البرية /المائية

الخصائص واإلمكانيات

( K808 WAVعربة مدرعة بعجالت)؛ هي مركبة قتالية للمشاة مزودة بمحرك ديزل بقوة  420حصا ًنا ،طورته شركة
 ،Hyundai Motorsوتتميز بناقل حركة بـ  7سرعات ،وناقل حركة ثانوي ثنائي الوضع .قادرة على التحرك على اليابسة
وفي الماء ،وقد تم تصميمها لزيادة قدرة الطاقم إلى أقصى حد ،بفضل تصميمها المريح وقابليتها للتطوير بالنسبة للمركبات في
فئتها .وقد تم بالفعل نشر  K808 WAVوتشغيلها من قبل جيش جمهورية كوريا.

المواصفات الفنية
عام

الطاقم

2+9

الوزن القتالي

 20,000كجم

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 2.6x2.7x7.4م
 420حصا ًنا (محرك ديزل)
نقل أوتوماتيكي بالكامل

مجموعة الحركة

الحركة

السرعة القصوى

 100كم /س (على الطريق)
 8كم/س (في البحر)

المدى على الطريق

 600كم (الحد األقصى)

العوائق الرأسية
الخنادق

 0.5م
 4.5م

نظام التعليق
نظام اإلطارات

وحدة تعليق مائية هوائية ( )HSUمستقلة
نظام نفخ إطارات مركزي ()CTIS
إطارات مسطحة

التسليح
قابلة للبقاء

التشغيلية

حماية الدرع

مدفع رشاش  12.7مم أو رشاش  AGL 40مم
درع َّ
مركبة نظام تقييم مخاطر صحية ()HHA

الحماية من العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية

جمعي (نظام ضغط زائد)

قنابل دخانية

 2 × 4في كل جهة
نظام تكييف هواء
نظام إدارة معارك ()BMS
IFFB
اختبار مدمج
نظام االتصاالت
الونش( 10أطنان)
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( UGVمركبة أرضية غير مأهولة بنظام )HR-Sherpa
أوجه االستخدام
مناسبة للعمليات البرية

الخصائص واإلمكانيات

مركبات القتال األرضية

تم تصميم ( UGVمركبة أرضية غير مأهولة بنظام  )HR-Sherpaلدعم قوات المشاة ،وتتميز المركبة بقدرتها على العمل
في ساحة المعارك المستقبلية .تستخدم المركبة نظام  HR-Sherpaوفيها وضعان "الموسع /االقتصادي" ،باإلضافة إلى جهاز
المهام والمنصة العادية ،ما يسمح لها بالقيام بمهام متعددة األغراض مثل التعرف والنقل والمساعدة الطبية ،وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية
عام

الحركة

الوزن القتالي

 20,000كجم

الحجم (طول × عرض × ارتفاع)

 1.0x1.7x2.8م

نقل الطاقة

عجلة كهربائية 6 × 6

السرعة القصوى

 30كم /س (على الطريق)

المدى على الطريق
(الشحن لمرة واحدة)

 30كم ( 6ساعات على  5كم /ساعة) 12 /ساعة (وقت التشغيل)

العقبات العمودية

 0.3متر

إطار العجلة

إطار غير هوائي

الشحن
نظام القيادة
عن بعد
قابلية التوسع

( OBCشاحن على متن المركبة) ومنصة الشحن
مسافة قصيرة

 30م

مسافة طويلة
(من خالل مركبة القيادة)

 1كم

القيادة الذاتية

جمعي
التصميم المعياري لمعدات المهمة ()TBD

- 247
246 -

مركبات القتال األرضية

Kia Motors

http://military.kia.com
Tel: +82-2-510-9221 / Fax: +82-2-510-9505
E-mail: msales@kia.com
Add: 417, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06009, Rep. Korea
باعتبارها واحد ًة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات ،تمتعت Kia Motors
بقدرتها على إرضاء العمالء العالميين بمجموعتها الكاملة من السيارات التجارية والمركبات
العسكرية منذ تأسيسها عام  .1944وعلى مدار  40عامًا من تصنيعها للمركبات العسكرية ،أسهمت ً Kia Motors
أيضا في
تعزيز القوات المسلحة الكورية واألجنبية ،بمجموعتها الكاملة من المركبات من  1طن إلى  15طنًّا ،وهي تنتقل لتحوز مكانة
عالمية ،بتميز مركباتها بالقدرة العالية على االنتقال وعلى البقاء وعلى النقل.

المركبة التكتيكية الخفيفة KLTV
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام
طوَّرت  Kia Motorsعربتها التكتيكية الخفيفة ،لتتمتع
بحركية كبيرة وقدرة عالية على البقاء ،لتناسب بيئات
المعارك المتغيرة والعمليات التكتيكية اعتما ًدا على أسس تقنية
وعلى بنيتها التحتية المتراكمة منذ فترة طويلة في المركبات
التجارية والعسكرية.
تتمتع مركبة  KLTV141التكتيكية بمرونة عالية وتتمتع
بقدرة عالية على البقاء والتنقل لمهام قيادية ناجحة.

الخصائص واإلمكانيات
 الدفع بجميع العجالت ()4 × 4 محرك ديزل  4سلندر ناقل حركة أوتوماتيكي  8سرعات علبة تحويل جزئي بسرعتين تعليق مستقل السير على إطار مثقوب ،ونش (اختياري) -مكيف هواء

الطول × العرض × االرتفاع

 2,320 × 2,195 × 4,900مم
 2,750 × 2,190 × 6,000مم

الوزن اإلجمالي

 5,700كجم
 7,000كجم

)1
)2

)1
)2

الخلوص من األرض

 420مم
 225حصا ًنا @  3200دورة في الدقيقة

السرعة القصوى

 130كم/س

نصف قطر الدوران

 7.8م
 9.2م

طاقة المحرك

نطاق السير
 )1قاعدة العجالت القياسية
 )2قاعدة العجالت الطويلة
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)1
)2

 640كم
)2
 560كم
)1

 KM450شاحنة ¼ 1طن
أوجه االستخدام
طورنا هذه الشاحنة بسعة  1-1/4-طن في كوريا لنقل
البضائع والجنود .وقد عززناها بوظائف جديدة تشمل
ً
محركا عالي القدرة ،ومجموعة نقل حركة ،وتصميمًا جدي ًدا
لبيئة العمل يسمح بالراحة واألمان في أثناء تشغيل األجهزة
واألدوات.

الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية
الطول × العرض × االرتفاع  2,450 × 2,180 × 5,460مم
الوزن اإلجمالي

 5,650كجم

الخلوص من األرض

 254مم

طاقة المحرك

 139حصان @  2900دورة في الدقيقة

السرعة القصوى

 104كم/س

نصف قطر الدوران

 8.0م

نطاق السير

 750كم

 KM250شاحنة ½ 2طن
أوجه االستخدام
حسنت الشركة قدرات شاحنة البضائع  ،2-1/2وطورناها
َّ
لنقل المواد والجنود .وقد طورنها من أجل تلبية متطلبات
القوات ،وتوفير طاقة حصانية عالية وقدرة على الحركة.

المواصفات الفنية
الطول × العرض × االرتفاع  2,900 × 2,500 × 6,800مم
الوزن اإلجمالي

 11,500كجم

الخلوص من األرض

 270مم

الخصائص واإلمكانيات

طاقة المحرك

 180حصان @  2900دورة في الدقيقة

السرعة القصوى

 95كم/س

 الدفع بجميع العجالت ()6 × 6 محرك ديزل  6سلندر ناقل حركة يدوي  5سرعات علبة تحويل جزئي بسرعتين -ونش ،مكيف هواء (اختياري)

نصف قطر الدوران

 10.8م

نطاق السير

 900كم
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مركبات القتال األرضية

 الدفع بجميع العجالت ()4 × 4 محرك ديزل  4سلندر ناقل حركة يدوي  5سرعات علبة تحويل جزئي بسرعتين -ونش ،مكيف هواء (اختياري)

 KM500شاحنة  5طن
أوجه االستخدام
مركبة بسعة  5أطنان لنقل المواد والجنود .طوَّرنا السيارة
لالستخدام العسكري ،من خالل إضافة محرك بقوة حصانية
أعلى ،ومجموعة نقل حركة معززة ،وتحسين استخدام
األدوات والمفاتيح.

الخصائص واإلمكانيات
 الدفع بجميع العجالت ()6 × 6 محرك ديزل  6سلندر ناقل حركة يدوي  5سرعات علبة تحويل جزئي بسرعتين -ونش ،مكيف هواء (اختياري)

المواصفات الفنية
الطول × العرض × االرتفاع

 3,000 × 2,500 × 7,790مم

الوزن اإلجمالي

 20,000كجم

الخلوص من األرض (ارتفاع الركوب)

 270مم

قوة المحرك

 270حصان @  2200دورة في الدقيقة

السرعة القصوى

 88كم/س

نصف قطر الدوران

 12.7م

نطاق السير

 800كم

 KM1500شاحنة ًّ 15
طنا
أوجه االستخدام
تم تصميم هذه السيارة للمعدات الملحقة ،بحيث يسهل فصلها/
توصيلها بالمركبة.
وفقا للمعدات الم َّ
مزودة بسيارة ذات هيكل أو مظلة ً
ُركبة.

المواصفات الفنية
الطول × العرض × االرتفاع

 3600 × 3000 × 11000مم

الوزن اإلجمالي

 33,000كجم

الخلوص من األرض (ارتفاع الركوب)

 300مم

الخصائص واإلمكانيات

قوة المحرك

 450حصان @  1900دورة في الدقيقة

السرعة القصوى

 88كم/س

 الدفع بجميع العجالت ()6 × 6 ،4 × 4 محرك ديزل  6سلندر انتقال تلقائي علبة تحويل جزئي بسرعتين -مكيف هواء

نصف قطر الدوران

 12.0م

نطاق السير

 700كم
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مركبة خدمات
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات
	محرك ديزل  6سلندر  3.0صديق للبيئة يقلل من االنبعاثاتويزيد من إنتاج الطاقة
	مقترن بمحرك ديزل سعة  3.0لتر ،ألقصى عزم دورانوكفاءة أعلى في استهالك الوقود
	نظام تعليق أمامي مزدوج الذراع ،ونظام تعليق خلفي مستقلمتعدد الوصالت ،من أجل قيادة وتحكم فائقين

سيارة إسعاف KM451

موهافي
للقوات المسلحة

النوع
الطول الكلي

مم

4,930

العرض الكلي

مم

1,915

االرتفاع الكلي

مم

(1,810السقف)/
(2,280صندوق السقف)

إجمالي وزن المركبة

كجم

2,940

السرعة القصوى

كم /ساعة

190

أقصى قوة حصانية

حصان @ دورة في الدقيقة

3,800/260

أقصى عزم دوران

كجم متر @ دورة في الدقيقة 1,500/57

قدرة الصعود

%

60

عمق االجتياز

مم

500

الخلوص من األرض (ارتفاع الركوب) مم

225

أقل نصف قطر دوران

م

5.5

المدى

كم

877

المواصفات الفنية

أوجه االستخدام

النوع

شاحنة إسعاف مُثبت عليها مأوى متكامل ومُجهزة بأجهزة
معدات اإلنقاذ الطبية في حاالت الطوارئ على الهيكل
القياسي للسيارة  1-1/4طن ،لتحسين راحة التشغيل للطاقم
الطبي والمرضى .وقد طورناها ُّ
لتجنب المشكالت الناتجة
عن سيارات اإلسعاف التقليدية العادية العتيقة والضعيفة.

الخصائص واإلمكانيات
	هيكل متكامل لغرفة اإلنقاذ والكابينة	يوجد باب بين الكابينة وغرفة اإلنقاذ للدخول بسهولة	مساحة الستيعاب معدات وأدوية عالج الطوارئ المختلفة	يوجد مبرد مثبت على السقف (نوع مبرد يتم تركيبه على السقف)	 1مروحة 2 ،إنارة طبية 4 ،إنارة داخلية 2 ،خطاف لزجاجاتمحلول رينجر ،صندوق أسطوانة األكسجين ،وصندوق أجهزة طبية

سيارة إسعاف
KM451

الطول الكلي

مم

5,710

العرض الكلي

مم

2,180

االرتفاع الكلي

مم

2,750

إجمالي وزن المركبة

كجم

4,900

السرعة القصوى

كم /ساعة

104

أقصى قوة حصانية

حصان @ دورة في الدقيقة

 139عند 2900

أقصى عزم دوران

كجم متر @ دورة في الدقيقة  38عند 1,600

قدرة الصعود

%

60

عمق االجتياز

مم

760

الخلوص من األرض (ارتفاع الركوب) مم

250

أقل نصف قطر دوران

م

8.5

المدى

كم

700
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َّ
جددت  Kia Motorsسيارة موهافي التجارية للطرق
ً
الوعرة ذات الدفع الرباعي حديثا ،ودمجتها مع مركبة متعددة
األغراض ذات طابع عسكري ،تشتمل على محرك وناقل
حركة قويين وجسم قوي على هيكل إطاري متين ،اعتما ًدا
على التكنولوجيا والبنية التحتية المتراكمة لديها في المركبات
التجارية والعسكرية.

المواصفات الفنية

مركبة تكتيكية متوسطة جديدة KMTV
الخصائص واإلمكانيات
 الدفع بجميع العجالت ()6 × 6 ،4 × 4 محرك ديزل  6سلندر انتقال تلقائي علبة تحويل جزئي بسرعتين -مكيف هواء

المواصفات الفنية
الطول × العرض × االرتفاع

 3,130 × 2,400 × 6,500مم
)2
3,130 × 2,400 × 7,430
)3
3,130 × 2,470 × 7,480

الوزن اإلجمالي

10,500كجم
 16,000كجم
 15000كجم

)1

)1
)2
)3

الخلوص من األرض (ارتفاع الركوب)

 450مم
ً
 280حصانا @  2500دورة في الدقيقة
)3 ،)2
 330حصا ًنا عند  2500دورة في الدقيقة

السرعة القصوى

 100كم/س

نصف قطر الدوران

 8.5م
)3 ،)2
 9.8م

نطاق السير

 1,000كم

طاقة قوة المحرك

)1

)1

 )1شاحنة ½ 2طن جديدة
 )3 ،)2شاحنة  5أطنان

- 252
253 -

مركبات القتال األرضية

Shinjeong Development

http://www.sjmotor.com

Tel: +82-52-254-1672 / Fax: +82-52-263-9646
E-mail: sjdc0532@shinjeong.co.kr
Add: 169 Gomjae-gil, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Rep. Korea

تقود شركة  Shinjeong Developmentمنذ تأسيسها عام  ،1992سوق المركبات
المتخصصة في كوريا منذ ما يقرب من  30عامًا ،ولقد قمنا باستمرار بتحسين جودة منتجاتنا
وتطوير مجموعة جديدة من المركبات المتخصصة من خالل التركيز المكثف على البحث والتطوير .ونسعى جاهدين لضمان تقديم
أعلى معايير صناعية .لنوفر لك االبتكار والثقة الكاملة في قدرتك على أداء المهام.

ناقلة جنود مدرعة
أوجه االستخدام
مكافحة الشغب ،مكافحة اإلرهاب ،إجراءات إنفاذ القانون

الخصائص واإلمكانيات
سلسلة المركبات  Sهي مركبة متعددة األغراض يمكن استخدامها لمهام
األمن الداخلي ،ومكافحة الشغب ،واالستطالع ،والمرافقة ،وكمنصة متنقلة
شخصا
ألنظمة الدفاع .توفر الفئة  Sمساحة لطاقم مجهَّز بالكامل من 12
ً
بما في ذلك السائق والقائد.
تم تصميم الجزء الداخلي بتصميم هندسي مريح .وبفضل مدى الرؤية شديد
المقاومة للرصاص ،يمكن قيادة السيارة
االتساع الذي توفره النوافذ الكبيرة
ِ
بسهولة ،حتى في حركة المرور العادية على الطرق .تسمح األبواب على
جانب السائق والقائد ،باإلضافة إلى الباب المتأرجح على الجانب األيسر
والباب الخلفي الكبير بدخول الطاقم وخروجه بسرعة .تشغيل جميع
مركبات الفئة  Sغير معقد ويتوافق مع التشغيل الخاص بالمركبات المدنية.

المواصفات الفنية
APC S3

 10ركاب
 NIJالمستوى  3Aحماية زائدة
 44ماغنوم /دفع 4×4

APC S5

 10ركاب
 EN1522 FB7حماية زائدة
 7.62مم *  / 51APدفع 4×4
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وتبذل شركة  Shinjeong Developmentكل جهد ممكن لتوسيع مجال أسواقها خارج كوريا .مع وجود عدد من المشاريع
الناجحة خارجيًّا ،وأخرى قيد التنفيذ ،فنحن واثقون من تمكنَّا من تقديم الجودة في الخارج ،كما هو الحال في كوريا.

سيارة إطفاء
أوجه االستخدام
رشاش ماء لمنع الحرائق في المباني
والسيارات والغابات

الخصائص واإلمكانيات
 ضوضاء منخفضة بفضل نظام  PTOعالي القدرة نظام طاقة منفصل في مضخة المياه وضاغط هواء CAFS مكافحة حريق ممتازة من خالل إنتاج الرغوة عالية الجودة -متحكم خلط الرغوة

المواصفات الفنية
مكافحة الحرائق الخفيفة

 1800لتر خزان المياه
 100لتر خزان الرغوة
 1500لتر 8.5 /بار ضغط رش

مكافحة حرائق متوسطة

 2,900لتر خزان المياه
 200لتر خزان الرغوة
 2,800لتر 8.5 /بار ضغط رش

مدفع المياه
أوجه االستخدام
مكافحة الشغب بنفث الماء عالي الضغط

الخصائص واإلمكانيات
 خزان المياه 6500 :لتر (تقريبًا) مضخة المياه :أكثر من  2,000لتر في الدقيقة	أنظمة الرصد (مدفع المياه) 1200 :لتر في الدقيقة بمعدل  10بار لكل ارتفاع /ارتفاع من  45-درجة إلى  90+درجة،دوران  340درجة
لترا في الدقيقة
لترا في الدقيقة /تحت السطح  6فوهات ً 75 ~ 50
	فوهة حماية السقف والسطح السفلي 8 :فوهات ً 60 أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة (الكاميرا ،التسجيل ،إلخ) :مستشعر سوبر  HAD CCDعالي األداء 1/4 -مصد إزالة العوائق :يعمل هيدروكهربائيًّا من كابينة السائق

المواصفات الفنية
مدفع المياه

 6,500لتر خزان المياه
ضغط مضخة  2000لتر في الدقيقة
مترا
أقصى مدى إلطالق المياه ً 60
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Kovico

http://www.armorkovico.com
Tel: +82-62-610-3367 / Fax: +82-62-958-3339
E-mail: sales@kovico.com / Add: 118, Pyeongdongsandan 1beon-ro Gwangsan-gu,
Gwangju, 62412, Rep. Korea

منذ تأسيسها في عام  ،1967أسست  Kovicoوطوَّرت نطاق عملها ليركز على صناعة
السيارات ،ال سيما في مجال المركبات ذات األغراض الخاصة .واستنا ًدا إلى المعرفة الفنية
باإلنتاج ،والقيم المؤسسية األساسية المتراكمة ألكثر من  50عامًا ،تبذل  Kovicoقصارى جهدها لتطوير المركبات ذات
األغراض الخاصة ذات الجودة العالية ،مثل المركبات المدرعة رباعية الدف  ،4x4والشاحنات الهيدروليكية القابلة للتوسيع
ومركبات المستشفيات المتنقلة /المستشفيات الميدانية ،من خالل مركز البحث والتطوير الخاص بها وبدعم من مرافق اإلنتاج

( KMPVمركبة مصفحة بعجالت )4 × 4
الخصائص واإلمكانيات
 قدرة حماية ممتازة  NIJالمستوى  ،)4( IVبالمقارنة مع المركبات المدرعة وزن  12طنُحسنة خصيصاً للمركبات ذات األغراض الخاصة
	قاعدة الشاسيه العارية المطورة ذاتيًّا من  ،Kovicoم َّ(معتمدة من قبل )KOLAS
 -يمكن استخدامها على الطراز متعدد االستخدامات مع منصة متغيرة (نوع البضائع /المسطحة /شاحنات الفان .. ،إلخ).

المواصفات الفنية
األبعاد

( 6000طول) × ( 2250عرض) × ( 2330ارتفاع) مم

القاعدة بين المحورين

 3,300مم

إجمالي وزن المركبة

 12,000كجم

عدد الركاب

 10 ~ 7ركاب.

المحور

مستقل

الحماية

 NIJالمستوى )STANAG 4569 Lv. 2+( 4

الحماية من األلغامIEN /

 TNT 6كجم (معتمد من )IABG

السرعة القصوى

 120كم/س

المنحدرات العمودية /الجانبية

30%/60%

عمق االجتياز

 1,000مم

نصف قطر الدوران

 7.0م

خزان الوقود

 170لتر

نطاق السير

 1,020كم
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الداخلية ،بما في ذلك مركز اللفافات الكهربائية والطالء بالترسيب الكهربائي.

بالك شارك ( 4x4مدرعة بعجالت)
الخصائص واإلمكانيات
	ناقلة أفراد مصفحة بقاعدة الهيكلMercedes Benz V5000
	صيانة عالمية من خالل شبكات خدمة مرسيدس بنز النظام الهيدروليكيّ :قلب ( ،)Flip-Flapسلم تكتيكي

المواصفات الفنية
األبعاد

( 6250طول) × ( 2490عرض) × ( 3170ارتفاع) مم

القاعدة بين المحورين  3,250مم

السرعة القصوى

 100كم/س

المنحدرات العمودية /الجانبية

30%/60%

إجمالي وزن المركبة

 12,500كجم

عمق االجتياز

 1,200مم

عدد الركاب

 12راكبًا

نصف قطر الدوران

 7.25م

المحور

محور البوابة

خزان الوقود

 200لتر

الحماية

 NIJالمستوى 4

نطاق السير

 800كم

وحدة الطرود المتنقلة (شاحنة هيدروليكية قابلة للتوسيع)
الخصائص واإلمكانيات
 جسم الشاحنة قابل للتوسيع الهيدروليكي (محمي بحقوق براءة االختراع) توفر مساحة عمل أوسع يمكن استخدامها على شاسيهات مختلفة 4x6 / 4x4 / 2x4 :إلخ. تكوين المعدات الكهربائية مناسب لالستخدام نظام وقود فردي (ديزل) للمركبة والمولدات -إمكانية التوافق التشغيلي مع وحدات البريد المتنقلة األخرى

وحدة مستشفى متنقلة
الخصائص واإلمكانيات
	يمكن تخصيصها لتناسب أي طريقة لنصب أو عمل وحداتالمستشفيات المتنقلة
	تقدم  Kovicoأفضل الحلول الطبية المتنقلة المناسبة ،بنا ًءعلى متطلبات العميل
	ال تشمل استشارات  Kovicoوحدات المستشفيات المتنقلةفحسب ،بل تشمل ً
أيضا المستشفيات الميدانية المتنقلة
	تستخدم تقنية هيكل السيارة الفان القابل للتوسيع لمساحة تشغيلأوسع خاصة لوحدات الجراحة
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DAEJI PRECISION & INDUSTRIES

http://www.daejicar.com

Tel: +82-31-336-1151 / Fax: +82-31-336-1150
E-mail: daejicar@daejicar.com
Add: 170, Gyeongancheon-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea 17148

تعزز شركة  DAEJI P&Iقدراتها وخبراتها في المركبات ذات األغراض الخاصة منذ
عام  .1975وبصفتها الشركة الرائدة في تصنيع المركبات ذات األغراض الخاصة ،فنحن
ننتج مجموعة متنوعة من المنتجات مثل شحنات خزانات النفط ،والمركبات البيئية ذات األغراض الخاصة ،ومعدات البناء،
وناقالت األفراد المدرعة ،ومركبات مدافع المياه لمكافحة الشغب .ونسعى بأن نكون الشركة الرائدة عالميًّا في تصنيع المركبات
ذات األغراض الخاصة من خالل البحث والتطوير المستمر للمنتجات الجديدة ،في إطار القيم األساسية للشركة المتمثلة في الثقة

ناقلة شخصية مصفحة ()Tambora، DAPC-2
الخصائص واإلمكانيات
يمكن استخدام  ،D-APCوهي مركبة دفاعية متعددة األغراض ،في مختلف األوضاع األمنية مثل الدوريات األمنية والحفاظ
على النظام العام ومكافحة اإلرهاب ومرافقة كبار الشخصيات .تم تصميم  DAPCلتتمتع بالرشاقة العالية ولتقدم أعلى حماية،
باإلضافة إلى تعزيز سعة الحمولة .وتتميز بأنها مركبة مدمجة تتمتع بقدرة كبيرة على الحركة على الطرقات المعبَّدة والوعرة.
تعتمد  DAPCلدينا على نظام الدفع الرباعي عالي األداء ،لتكون أفضل سيارة مصممة لتقدم حماية عالية .ومن السهل شراء
قطع غيار للصيانة ،كما يسهل تدريب المشغل وتكلفة صيانتها منخفضة .باإلضافة إلى ذلك ،فهي سهلة القيادة وتتمتع براحة كبيرة
خالل القيادة.
* يصل مستوى الحماية من القذائف حتى ]CEN 1063 BR7[ NIJ IV
* جميع النوافذ مزودة بشبكات قابلة للفصل
* جميع العجالت الخمس تعمل مع أنظمة السير ،حتى في حالة خلوه من الهواء من إنتاج هاتشينسون لمسافة  50كم
*  9منافذ بندقية ومنافذ رؤية على جانبي السيارة
*	تتمتع بنظام فتحة مصغرة وبرج عمودي (اختياري) ،مع لوحة واقية على السطح ألطقم العمل للتعامل مع أنواع مختلفة من
األسلحة النارية
* قاذفة قذائف غاز  CS / CNمتعددة األنابيب على السطح
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والنزاهة واالبتكار.

المواصفات الفنية
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مركبة الدفاع ضد الطائرات المُسيّرة والتشويش على األجهزة المتفجرة المرتجلة المتحكم بها بالراديو ()RCIED
الخصائص واإلمكانيات

مركبة مدفع المياه ()DWC 6500
الخصائص واإلمكانيات

حل موثوق منه للسيطرة على الشغب دون ضربات قاتلةِّ ،
وتوفر حماية ذاتية
مقصورة مزدوجة مقاومة للرصاص ونظام إطفاء ذاتي وقابلية للتشغيل الكامل من
داخل المقصورة.

المواصفات الفنية
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مركبات القتال األرضية

يمكن لـ  DAEJIتثبيت األلواح
المدرعة من الداخل للحفاظ على
المظهر الخارجي العادي للمركبة،
لعدم جذب انتباه المهاجمين ،مع
توفير بيئة آمنة من الرصاص
للركاب .وتتوفر حاملة أفراد
مصفحة ً
أيضا.

مركبات القتال األرضية

JINO MOTORS

http://www.jinomotors.com
Tel: +82-2-335-7571 / Fax: +82-2-335-2686
E-mail: sales@jinomotors.com
Add: 117, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Rep. Korea 17148

منذ تأسيسها في عام  ،2006كانت  JINO Motorsواحدة من الشركات
العالمية الرائدة في تصنيع المركبات ذات األغراض الخاصة للقطاعين
العسكري والعام .تتخصص شركة  JINO Motorsفي تصنيع مركبات مكافحة الشغب ،وتتمتع بسجل مبيعات كبير يشمل
أكثر من  300سيارة في  30دولة مختلفة حول العالم .منتجنا الرئيسي هو عربة مدفع المياه لمكافحة الشغب ،وشاحنات الحواجز
متعددة الوظائف ،والمركبات الخفيفة المدرعة ومعدات مكافحة الشغب.

المركبات الخفيفة المدرعة
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات
ناقلة أفراد مصفحة خفيفة /ناقلة أفراد مصفحة لمكافحة الشغب ()JAC-8
 المميزات الرئيسية* مركبات ومعدات مكافحة الشغب
*	حماية مصفحة  NIJالمستوى  3ضد .AK47
		 (مادة معتمدة بالمعايير الدولية)
*	شاسيه تويوتا الند كروزر  ،4 × 4 ،79إجمالي سعة  8أفراد
* عناصر اختيارية عالية التقنية (ونش ،نظام بث حي ،إطارات قابلة
للسير مثقوبة ،كابينة تعمل بالضغط الزائد ،رؤية من جميع الجهات)
*	معدات مكافحة الشغب (قذائف غاز  C/Sعيار  38/40مم وقذائف
غاز مسيل للدموع  38/40مم  /وقنابل يدوية (غاز  ،C/Sغاز مسيل
للدموع ،صوت ودخان) /قاذفة قنابل يدوية (أحادية و 6طلقات)/
قاذفة قنابل يدوية
 الجهات المستهدفة :الجيش/الشرطة المميزات والمعدات*	ونش ،نظام بث حي ،إطار قابل للسير مثقوبًا ،نظام ضغط زائد
للكابينة ،رؤية من جميع الجهات
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كتلة الشاسيه
غير المحمل

 5,500كجم (إجمالي وزن المركبة)
حمولة  1200كجم

المحرك

 4,461سي سي  195حصان  V-8ديزل

عزم الدوران

 430نيوتن متر @ 1200

السرعة القصوى

 105كم/س

سعة الطاقم

( 8اإلجمالي) = ( 2أمامي) ( 6+خلفي)

قاعدة العجالت

 3,180مم

الطول الكلي

 5,300مم

العرض الكلي

 1,950مم

االرتفاع الكلي

 2,450مم

نصف قطر الدوران

 6.5م (الحد األدنى)

مركبة مدفع المياه
الخصائص واإلمكانيات
مركبة  /شاحنة مدفع المياه لمكافحة الشغب
(/ JRC-9000 / JRC-6500
)JRC-15000 / JRC-12000

 التفوق*	مدافع مائية قوية دون التسبب إصابات مميتة
* تصميم مخصص حسب احتياجات العمالء
* تقنية مثبتة ميدانيًّا
* نظام حماية ذاتي معزز
* نظام تحكم مركزي
* المميزات الرئيسية
*	مواد خلط متنوعة لمكافحة الشغب
(رغوة ،غاز مسيل للدموع ،طالء)
* نظام حماية ذاتي مثالي
* مركبة مدفع متعددة الوظائف
 الجهات المستهدفة :الجيش /الشرطة الميزات والمعدات*	نظام إطفاء ذاتي ،نظام شفط ذاتي
(من نهر ،الجداول ،الصنابير ،مركبات أخرى)،
شفرة إزالة العوائق
*	كاميرا مراقبة (على ذراع الرافعة) ،كاميرات متعددة الرؤية،
نظام تسجيل فيديو رقمي ،نظام تصريف أوتوماتيكي
(أنابيب ،خطوط)

المواصفات الفنية
نوع الشاسيه (عالمة تجارية كورية أو عالمية)

4x2/4x4/6x4

سعة خزان المياه

 6,500لتر 9,000 /لتر 12,000 /لتر 5,000 /لتر

مدى الرماية

الحد األقصى  70م 100 /م ()JRC-15000

حقن الطالء بغاز الرغوة والغاز المسيل للدموع

نظام الخلط األوتوماتيكي
(تحكم بنسبة )3/6/9٪
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مركبات القتال األرضية

 الخصائص الرئيسية*	سهولة التشغيل  -نظام التحكم الرئيسي في المقصورة.
(جهاز تحكم مركزي ،جهاز تحكم عن بعد ،تحكم في المحرك
المساعد)
*	نظام األمان والتسجيل (كاميرا زووم ،نظام تسجيل رقمي،
كاميرا الرؤية الخلفية ونظام نداء عام)
*	 خزان مياه ذو هيكل واحد (هيكل مقوى ومضغوط ،خزان
مياه  6500لتر ~  15000لتر)
*	معدات عالية الكفاءة متعددة الوظائف (نظام الشفط الذاتي،
الصرف الكلي والخلط النسبي) ()FPT
*	مكافحة الحشود على مسافات طويلة :تبلغ أقصى رماية
مترا من مدفع المياه الرئيسي على ذراع الرافعة
للمياه ً 70
التلسكوبي
*	مكافحة الحشود على مسافات قصيرة :أقصى رماية للماء  20م
المياه من الفوهات األمامية 2 ،فوهة على اليسار/اليمين 2 ،فوهة
خلفية
*	مكافحة الحرائق 12 :فوهة للسقف 10 ،فوهات سفلية لنظام
الحماية الذاتية.
* رؤية دائرية بالكامل بواسطة كاميرا تلسكوبية
(كاميرا  PTZالنهارية والليلية /كاميرا  - CCDملونة مع
ميزة )Super HAD CCD
*خزان المياه :هيكل مضاد للصدمات
(مصد داخلي /مقصورات)
*	فوالذ عالي الشد

مركبة بحواجز خلفية
الخصائص واإلمكانيات
مركبة /شاحنة حواجز متعددة الوظائف
()JRBW-6500 / JRBT-1000
 ( REX-Wنوع مدفع المياه) الميزات الرئيسية*	الهيكل والتصميم الحرج للمهام
( 60ثانية لفتح الجدران بالكامل)
*	خزان المياه :هيكل مضاد للصدمات
(مصد داخلي /مقصورات)
*	حاجز متين وسهل التشغيل (فوالذ ذو قوة شد عالية ،فتح/
إغالق تلقائي بواسطة نظام تحكم مركزي)
*	مكافحة الحشود على مسافات طويلة :تبلغ أقصى رماية
مترا من مدفع المياه الرئيسي على ذراع الرافعة
للمياه ً 70
التلسكوبي
*	مكافحة الحشود على مسافات قصيرة :أقصى مدى  20م
المياه من األمام 2 ،فوهة على اليسار /اليمين 2 ،فوهات
خلفية
*	رؤية دائرية بالكامل بواسطة كاميرا تلسكوبية
(كاميرا  PTZالنهارية والليلية /كاميرا  - CCDملونة مع
ميزة )Super HAD CCD

 ( REX-Tنوع ناقلة القوات) الميزات الرئيسية*	الهيكل والتصميم الحرج للمهام
( 60ثانية لفتح الجدران بالكامل)
*	سهولة نشر القوات في موقع التظاهرات :عدد ( )2باب جانبي
(يسار /يمين)
*	مكيف هواء ومساحة تخزين واسعة لراحة الطاقم
*	سهولة االتصال بين طاقم المقصورة األمامي والخلفي
()Intercom
*	حاجز متين وسهل التشغيل (فوالذ ذو قوة شد عالية،
فتح /إغالق تلقائي بواسطة نظام تحكم مركزي)
 الجهات المستهدفة :الجيش /الشرطة الميزات والمعدات*	نظام إطفاء ذاتي ،نظام شفط ذاتي (من نهر ،الجداول،
الصنابير ،مركبات أخرى) ،شفرة إزالة العوائق
* كاميرا مراقبة (على ذراع الرافعة) ،كاميرات متعددة الرؤية،
نظام تسجيل فيديو رقمي ،نظام تصريف أوتوماتيكي
(أنابيب ،خطوط)

المواصفات الفنية
نوع الشاسيه

( 2x4مدفع مياه وناقلة عسكرية)
( 4x6مدفع مياه فقط)

سعة خزان المياه
مدى الرماية
الرغوة /الغاز المسيل للدموع /حقن الطالء

 4500لتر 9000 /لتر
األقصى  70م
نظام الخلط األوتوماتيكي (تحكم بنسبة )3/6/9٪

الميزات والمعدات

شاشة ( LEDمتعددة اللغات) مدفع صوت ،نظام شفط ذاتي خفيف (من األنهار ،الجداول ،الصنابير
والمركبات األخرى)
كاميرا مراقبة (على الذراع) وكاميرات متعددة الرؤية نظام تسجيل فيديو رقمي

* القدرة االستيعابية للقوات على REX-T

شخصا في المقصورة الخلفية ( 3في المقصورة األمامية)
16
ً
مساحة تخزين إضافية لمعدات أمن الشرطة
نظام اتصال داخلي بين المقصورة األمامية /الخلفية
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مركبات القتال األرضية

DAEWOO TRUCKS

http://www.daewootruck.com
Tel: +82-2-776-1571 / Fax: +82-2-776-0740
E-mail: ejkim@tata-daewoo.com
Add: 172, Dongjangsan-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do, 54006, Rep. Korea
ِّ
توفر  Tata Daewooمركبات النقل والبناء والمركبات التجارية ذات
األغراض الخاصة والخدمات للعمالء األفراد ،والعمالء من الشركات
والعمالء الوطنيين  /المؤسسات .تقوم شركة  Tata Daewooبتصنيع وبيع الجرارات ومركبات المخلفات والشحن والخالطات
لألسواق المحلية والعالمية ،وقد حققت نموًا ً
مميزا في مجال المركبات التجارية الكورية على مدار الثالثين عامًا الماضية ،وذلك
بفضل دعم عمالئها .تسعى  Tata Daewooجاهد ًة لتقديم منتجات وخدمات مختلفة عن تلك الموجودة بالفعل ،بما يلبي احتياجات

شاحنة األغراض الخاصة (دفع رباعي )6 × 6
أوجه االستخدام
 مقطورة إنقاذ شاحنة بضائع جرار عسكري شاحنة خزان -شاحنة ESS

الخصائص واإلمكانيات
بفضل قوتها الشديدة المقترنة بكفاءة كبيرة وأحدث التقنيات ،تعد  PRIMA 6x6 AWDهي السيارة األكثر مالءمة لألغراض
المدنية والعسكرية على حد سواء.

المواصفات الفنية
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مركبات القتال األرضية

صناعة السيارات المتغيرة بسرعة والطلبات المتزايدة للعمالء.

مركبات القتال األرضية

DOOSAN INFRACORE

http://www.doosaninfracore.com

Tel: +82-32-211-8332 / Fax: +82-32-211-8555
E-mail: enginesales@doosan.com
Add: 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, 22502, Rep. Korea

منذ تأسيسها في عام  ،1937تصنع شركة  Doosan Infracoreمعدات البناء والمحركات .بدأت مجموعة
 Doosan Infracore Engine Business Groupفي بناء أول محركات ديزل في كوريا في عام
وتوسعت في أعمالها منذ ذلك الحين .واليوم ،تزوِّد مجموعة  Engine Business Groupالعمالء العالميين بمحركات
َّ ،1958
الديزل والغاز الطبيعي المضغوط للحافالت والشاحنات والمعدات الصناعية ولمعدات توليد الطاقة والمركبات البحرية والعسكرية .وقد
خصصنا ً
فريقا للبحث والتطوير لتطوير محركات صديقة للبيئة لتلبية معايير االنبعاثات الصارمة ،وطوَّرنا محركات الديزل والغاز
الطبيعي المضغوط المتوافقة مع  Euro 6للمركبات التجارية وفي مجال توليد الطاقة .أكملت ً Business Group
أيضا تطوير
محركات الديزل المدمجة التي تفي بالمعايير األمريكية  Tier 4 Finalو EU Stage IIIBو ،IVوهذه الطرازات قيد اإلنتاج منذ
عام  .2012تقوم  Engine Business Groupبإدارة مرافق لتجميع المحركات ،وإنتاج المواد ،والتشغيل اآللي الجزئي .تشتمل
مجموعة المنتجات على مجموعة واسعة من محركات الديزل ومحركات  ،CNGلتلبية متطلبات العمالء المختلفة في جميع أنحاء العالم.
ستواصل شركة  Doosan Infracoreالسعي جاهد ًة لتلبية المعايير العالية للعمالء وتوفير قيمة في حياتنا وبيئاتنا.

محرك DV27K
أوجه االستخدام
دبابات القتال الرئيسية

الخصائص واإلمكانيات
محركات الديزل العسكرية من  ،Doosanالمستندة إلى محركات الديزل من  ،Doosanتحقق أعلى مستوى من األداء ،حتى
في ظل الظروف القاسية ،بفضل نظام حقن الوقود واالحتراق المتطور المجهز للخدمة الشاقة .توفر محركات الديزل العسكرية
من  Doosanسهولة التركيب ،بفضل نوع حزمة الطاقة المتكاملة (نظام التبريد وناقل الحركة المدمج مع المحرك) ،وتوفر
ً
ممتازا
توفيرا
توافق األجزاء مع بعضها من خالل الدعم المباشر بفضل التصميم المعياري األمثل .يحقق االحتراق األمثل للوقود
ً
للوقود يمكن للعمالء االستفادة منه.

المواصفات الفنية
التصنيف

أقصى طاقة

 1500دورة في الدقيقة @  2700دورة في الدقيقة

أقصى عزم دوران  465كجم عند  2,000دورة في الدقيقة

الحجم المزاح
التبريد

لترا
ً 27
تبريد بالمياه

النوع

 - 4أشواط

الشفط

شاحن توربو مزدوج مبرد

المهايئة

V-12 90°

الحجم (مم)

( 1,828طول) × ( 1,060عرض) × ( 1,126ارتفاع)

تجويف

 138مم

الوزن (جاف)

 2,550كجم

الشوط

 150مم

األسطوانة
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مركبات القتال األرضية

Bosung Industry

http://www.bosungind.com
Tel: +82-31-719-8307 / Fax: +82-31-863-1618
E-mail: bosung29@empas.com / Add: Rm 704, Kofomo Tower, #16-3 Sunae-Dong
Bundang-Gu, Sungnam-Si, Gyeonggi-Do, Rep. Korea

تخصصت شركة  Bosungفي تقنية الدفع بنفث الماء للمركبات البرمائية والسفن عالية السرعة .قامت الشركة
بتصميم وبناء وتسليم أكثر من  200نفاثة مائية من نوع  PODمن المركبات المدرعة ذات العجالت  8 × 8إلى
جيش جمهورية كوريا .في هذه األيام ،تطوِّر ً Bosung
أيضا نفاثات مياه من نوع ( SABقارب هجوم غاطس) لبحرية جمهورية كوريا.

نوع نفاثات المياه POD

المواصفات الفنية
الحجم

 785مم (طول) ×  517مم (ارتفاع) ×  410مم (عرض)

الوزن

 75كجم (حد أقصى)

األداء

دفع  6200نيوتن (بحد أدنى)
 55كيلو واط حسب القوة الحصانية لخرج عمود الحركة ()DHP

السرعة

سرعة  8كم /ساعة (بحد أدنى)
(للمركبة المدرعة ذات العجالت  8 × 8من جيش جمهورية كوريا )
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مركبات القتال األرضية

الخصائص واإلمكانيات
	 2نفاثات مائية من نوع  PODمثبتة على الجانبين األيمن واأليسر من مركبة مصفحة.	تم التحقق من قوة الدفع المدمجة وخفيفة الوزن العالية في جيش جمهورية كوريا.	يتم رفع عمود الطاقة من الخلف في مؤخرة المركبة وينتقل في االتجاه األمامي للمركبة عبر الترس المخروطي.	يتم سحب الماء من األمام بواسطة الدسار وحقنه من خاللفوهة الجزء الثابت.
	يختلف دفع نفاث المياه حسب اختالف الماء المشفوط والماءالمحقون.
	تنتج قوة التوجيه عن تشغيل القادوس المثبت على الجزءالثابت.
	يمكن التوجيه لليسار /اليمين والتقدم /التراجع عن طريقتحريك القادوس.
 -يعمل القادوس بواسطة أسطوانة هيدروليكية.

نفاث الماء من نوع المائع المتدفق
الخصائص واإلمكانيات
	 1نفاث ماء من نوع المائع المتدفق المركب على الجانب العمودي من .SAB	قوة دفع مدمجة وخفيفة الوزن ولكنها عالية.	قوة المحرك ( 500حصان) تنتقل من خالل مفصل عام.	يتم سحب الماء من األمام بواسطة الدسار وحقنه من خالل فوهة الجزء الثابت.	يختلف دفع نفاث المياه حسب اختالف الماء المشفوط والماء المحقون.	تنتج قوة التوجيه عن تشغيل الفوهة المثبتة على الجزء الثابت.	أوضاع التقدم /المحايد /التراجع ممكنة عن طريق عكس حركة القادوس.	-يتم تشغيل القادوس وفوهة التوجيه بواسطة أسطوانات هيدروليكية.

المواصفات الفنية
الحجم

 2,330مم (طول) ×  520مم (ارتفاع) ×  653مم (عرض)

الوزن

 250كجم (حد أقصى)

األداء

دفع  12كيلو نيوتن (بحد أدنى)
 350كيلو واط DHP
 30عقدة

السرعة

 30عقدة (دقيقة) (لـ  SABلبحرية جمهورية كوريا)
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BS AUTOPARTS

http://www.bs-autoparts.com
Tel: +82-31-792-8650 / Fax: +82-31-792-8658
E-mail: dominic@bs-autoparts.com
Add: 23, Seohanam-ro 576beon-gil, Hanam-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

تقدم  BBS Autoخدماتها الشاملة لعمالئها الكرام في جميع أنحاء العالم بنظام قطع
الغيار المناسبة للمركبات .تم تأسيس شركتنا إلنتاج األجزاء الفوالذية للمعدات الثقيلة،
عالوة على ذلك ،فقد وسعنا أعمالنا لتشمل أعمال الجيل التالي لتحويل الشاحنات التجارية إلى شاحنات ذات دفع رباعي لالستخدام
تورد شركة  BS autoحاليًّا شاحنات  Hyundaiالمحولة بنظام الدفع الرباعي إلى القوات العسكرية لجمهورية
العسكريِّ .
كوريا والوكاالت الحكومية الكورية.

أوجه االستخدام
شاحنات دفع رباعي ،تعديل شاحنات الدفع الثنائي إلى دفع رباعي

الخصائص واإلمكانيات
يمكننا تعديل الشاحنات التجارية إلى شاحنات لالستخدام العسكري
 .4WDتتمتع السيارة بجميع مزايا المركبات التجارية .تتوفر
قطع غيار الصيانة بسهولة ومن السهل تشغيلها وصيانتها .يمكن
للمركبة أن تحتوي على جميع خيارات المركبات التجارية،
مثل مكيف الهواء وناقل الحركة األوتوماتيكي المريح داخل
المقصورة ،وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية
زاوية االقتراب ()°

40

زاوية المغادرة ()°
القدرة على الصف ()%
المنحدر الجانبي ()%

25
60
40

عدد الركاب (المقصورة)

 6( 3اختياري)

السعة

شاحنة بقدرة  3.5-2.5طن

العوادم

Euro1-6

عمق االجتياز (مم)

760
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طقم تحويل 4WD

مركبات القتال األرضية

CHANGWON TECHNOLOGY PRECISION MACHINERY
http://www.cw-tpm.com

Tel: +82-55-282-5645 / Fax: +82-55-282-5648
E-mail: cwtmbh5645@naver.com / Add: 19, Gomjeol-gil 9beon-gil, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

تنقسم أعمال الشركة إلى عدة أقسام تشمل :أعمال الدفاع ،واألعمال المدنية ،وأعمال التصدير،
وأعمال التعاون .قسم أعمال الدفاع يركز على معدات المركبات العسكرية والمركبات ذات

الجنازير .كما أنها ِّ
تنفذ عملية توطين التطوير بصورة مستمرة .وتقوم الشركة بتلبية مختلف الطلبات العسكرية (الجيش /البحرية /القوات
الجوية) وتتمتع بسجل رائد في أعمال التنقيب .نحن نستخدم درايتنا الفنية بشكل نشط من خالل عملية تطوير قطع المعدات .وبهذا يتم
توصيلها باألقسام المدنية والتجارية لتعزيز الصادرات المحلية والخارجية ،من قطع أجزاء وحدات الماكينات واألجزاء الهيدروليكية
وأجزاء معدات البناء.

مصباح خلفي  LEDمتعدد األغراض مثبَّت على الكاميرا
الخصائص واإلمكانيات

ً
ممتازا لأللوان ومجموعة متنوعة من األلوان لكشف
	يوفر تجسي ًدااألجسام ،بشكل يقترب من طبيعتها.
	تحكم فائق في شدة الضوء (قدرة التعتيم). استجابة سريعة للتشغيل /إيقاف التشغيل لضمان السالمة.	يتميز بأنه سهل التركيب ،والعمر الطويل ،والموثوقية العالية،ويقلل من تكلفة الصيانة ،ويمكن إنتاجه بتصميمات مختلفة.
	تأمين مجال الرؤية للرؤية النهارية والليلية من الداخل من خاللكاميرا األشعة تحت الحمراء.
 التحكم في الكاميرا وغطاء العدسة ،من خالل وحدة التحكمبالكاميرا.
*حاصل على براءات اختراع مسجلة للمصباح الخلفي  LEDمتعدد األغراض المثبت على الكاميرا
(كوريا /رقم )10-1680518

المواصفات الفنية
جهد التحكم

تيار مستمر  28فولت

الرؤية الخلفية

مصباح خلفي  LEDمتعدد األغراض مثبت على الكاميرا
يوفر مجال الرؤية ً
ونهارا (كاميرا األشعة تحت الحمراء)
ليل
ً

طريقة التحكم في الجهد

طريقة التحكم في الصمام الثنائي /المقاومة

الشكل

طريقة تبديد الحرارة
العمر االفتراضي المتوقع

مقاوم للماء)
تبريد بنظام البالوعة الحرارية (نوع ِ
أكثر من  100,000ساعة
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أضواء  LEDللمركبات
الخصائص واإلمكانيات
	يتم تثبيت المصابيح خارج السيارة على معدات مثل البندقيةذاتية الدفع والخزان وخزان الجنازير ،وما إلى ذلك ،ويساعد
المشغل على تشغيل المعدات بأمان ،من خالل كشف المركبة
والرؤية المحيطة عند القيادة ً
نهارا.
ليلً /
	وبفضل احتوائها على ألوان ممتازة وشريحة  LEDذاتاأللوان المختلفة ،فقد أصبح المنتج الواحد يقوم بثالث
وظائف ،مثل اإلضاءة التجارية العادية ،والمؤشر ،والتعتيم.
استقرار ممتاز وسهولة الصيانة بسبب تقليل تكلفة التشغيل
واالستجابة السريعة للتشغيل وإيقاف التشغيل.

المواصفات الفنية
الشكل

نوع  LEDمتكامل

هيكل ثنائي الفينيل متعدد الكلور

االيبوكسي مزدوج الوجهين نوع ثنائي الفينيل متعدد الكلور

التحكم في الجهد المعوض

طريقة التحكم في الصمام الثنائي /المقاومة

طريقة تبديد الحرارة

مقاوم للماء)
تبريد بنظام البالوعة الحرارية (نوع ِ

متوسط العمر

 100,000ساعة أو أكثر

كاميرا أمان خلفية للمركبة
الخصائص واإلمكانيات
جهاز عرض للكاميرا الخلفية للمركبة
المدرعة سهل التركيب والفصل.

المواصفات الفنية
جهد التحكم

تيار مستمر  24~12فولت

درجة حرارة التشغيل

 30-سلزيوس ~  50سلزيوس

زاوية الرؤية

يسار ويمين  106درجة ورأسي  76درجة أو أكثر

طريقة إخراج الفيديو

NTSC

حجم اللوحة (العارض)

 7بوصات

الدقة

800x480
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جهد التحكم

تيار مستمر  28 ~ 12فولت

مركبات القتال األرضية

DNB

www.dnb2003.com
Tel: +82-51-831-7583 / Fax: +82-51-831-7584
E-mail: yh.do@dnb2003.com
Add: 24, Beombang 2-ro, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea

كبيرا في مجال استشعار وإخماد الحرائق آليًا للمركبات العسكرية،
واجهنا تحديًا ً
حيث كان المجال يعتمد بالكامل على الشركات الخارجية ،وبعد جهد جهيد وعدة
أخيرا في تطوير هذا النظام واستخدمناه على مركبات القتالة األرضية المستقبلية .باإلضافة
سنوات من العمل الشاق ،نجحنا ً
إلى ذلك ،لقد أكملنا بنجاح تطوير كاميرا الرؤية االحتياطية .من خالل هذا اإلنجاز ،فإننا نحمي حياتك وممتلكاتك من الحوادث
والكوارث ،ونلتزم بأن نصبح حجر الزاوية للقدرات المستقلة لدفاعنا الوطني.

نظام إخماد واستشعار تلقائي للحريق
أوجه االستخدام
معدات للمركبات العسكرية

الخصائص واإلمكانيات
يستغرق  AFSSحوالي  0.25ثانية ،إلطالق إخماد
الحريق.

المواصفات الفنية
وحدة التحكم

يتحكم في جميع إشارات النظام بأكمله ،مثل الكشف عن الحرائق وإطالق الطفاية.

OFSA

يكتشف الحريق من خالل تحليل الضوء واللهب ،ويرسل إشارة الحريق إلى جهاز التحكم.

TC-Wire

يستشعر تغير درجة الحرارة ويكتشف الحريق.

طفاية

يقوم بتفريغ الطفاية حسب إشارة القيادة المعطاة من قبل جهاز التحكم.
(التفريغ اليدوي متاح)
* HALON 1301, FM200
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Mottrol

http://www.mottrol.com/en/
Tel: +82-55-269-5541 / Fax: +82-55-269-5224
E-mail: minho.jeong@mottrol.com
Add: 171, Wanam-ro, Seongsam-gu, Changwon-si, Gyeongnam, Rep. Korea

تأسست شركة  Doosan Corporation Mottrolفي عام  ،1974ودخلت إلى مجال
الصناعة الهيدروليكية غير المستكشفة ألول مرة في كوريا .لقد بنينا األساس للمكونات
الهيدروليكية الكاملة ،بالتغلب على العديد من الصعوبات .ومنذ عام  ،1989أنتجنا أجزاء هيدروليكية لمعدات البناء ،وتطورت
شركتنا كمتخصصة في مجال الهيدروليكا .واليوم ،وبفضل أساس التكنولوجيا الهيدروليكية المتراكمة لدينا ،فنحن نوفر مكونات
هيدروليكية عالية الجودة تعكس جودة التكنولوجيا الكهربائية .في عام  ،2011تجاوزنا إنتاج الوحدة الهيدروليكية رقم مليون
ألول مرة في كوريا .واليوم تمشي شركة  Doosan Corporation Mottrolبخطى حثيثة ،لتكون المورد الهيدروليكي

مضخة هيدروليكية رئيسية
أوجه االستخدام

للمروحية متعددة األغراض الكورية ()KUH

الخصائص واإلمكانيات

المضخة الهيدروليكية الرئيسية لـ  KUHتوفر التدفق
الهيدروليكي للتحكم في ارتفاع المروحية.

المواصفات الفنية
اإلنتاج

~2010

المميزات
الرئيسية

مضخة المكبس المحوري ذات اإلزاحة المتغيرة تصنيف السرعة4723RPM : تصنيف درجة الحرارة 107.2 :درجة مئويةلترا /دقيقة
 تصنيف التدفقً 20 :تصنيف ضغط الخرج: 20.7ميجا باسكال ( 3000رطل لكل بوصة مربعة)

وحدة تعليق في الذراع
أوجه االستخدام

لعربة قتال المشاة ()IFV

الخصائص واإلمكانيات

استخدمنا وحدة التعليق في الذراع ( )ISUللمركبة
المدرعة  K21التي طوَّرتها شركة Doosan
 Corporation Mottrolألول مرة في العالم ،وقد
تم إثبات جودة أدائها في االختبار الميداني.

المواصفات الفنية
اإلنتاج

~K1: 1992~1997K1A1: 1999

المميزات الرئيسية

 نظام المؤازرة الكهروهيدروليكيالتحكم في التغذية الراجعة عن طريق صمام مؤازرومستشعر السرعة
 تقليل الضوضاء /االهتزاز-تقنية التحكم الهيدروليكي لنظام األحمال الثقيلة

العمالء

جيش كوريا
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الشامل العالمي ،بحفاظها على األساسيات وتغلبها على التحديات في البحث والتطوير اإلبداعي وابتكار الجودة.

مركبات القتال األرضية

Korea Non-Ferrous Metals

http://www.hanbee.com

Tel: +82-2-333-4363 / Fax: +82-2-333-4364
E-mail: ask@hanbee.com / jyahn@hanbee.com
Add: 59-43, Gongdan 1-ro, Sanam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

مورد األلومنيوم رقم واحد في آسيا ،وتعد
تعد ( KNFكوريا للمعادن غير الحديدية) ِّ
ً
ً
شموال في آسيا ،حيث توفر مخزونا موسعًا من ألواح
واحد ًة من أكثر مراكز خدمة المعادن
وصفائح األلمنيوم واأللواح ،وبثق األلومنيوم لجميع الصناعات .نحن ِّ
نقدم حلول إدارة المواد إلى عمالئنا ،من خالل مجموعة
كاملة من معالجة المعادن وشرائها وتخزينها ،وكلها يتم تسليمها بطريقة فعالة للعمالء.

مواد األلومنيوم
أوجه االستخدام
تتمتع منتجاتنا بقدرتها على الدخول في مجموعة واسعة من التطبيقات ،بما في ذلك معدات النقل البحرية والجيش والقوات الجوية
والهياكل خفيفة الوزن( .الهياكل الجوية باإلضافة إلى أجزاء مختلفة من الطائرة مثل األجنحة ،واألقسام الخلفية ،والحواجز،
والدبابات ،والناقالت ،وقوارب خفر السواحل .. ،إلخ.

الخصائص واإلمكانيات
تتميز منتجاتنا بمقاومة جيدة للتآكل والضغط والتشقق ،باإلضافة إلى قابلية تشكيل وقابلية لحام جيدة .تورد  KNFمنتجات
األلمنيوم بجودة عالية وأسعار تنافسية للعمالء.
	[توفير التكلفة] شراء الرقائق مباشرة حتى ذات الحجم الصغير من خالل خدمة الشباك الواحد.	[إدارة فعَّالة للمخزون] تؤمِّن  KNFمخزون األلمنيوم بمختلف المواد واألحجام.	[معالجة المعادن] تقلل من فقدان األلمنيوم عن طريق القطع باألبعاد المطلوبة بالضبط.	[جودة موثوقة]  AS9120، ISO9001، ISO14001وإمكانية تتبع المواد حسب النظام.	[التسليم في الوقت المحدد] نظام قوي مع وجود احتياطيات لتغطيةالنقص.

المواصفات الفنية
تتعامل  KNFمع جميع مواد صانعي أنواع المعادن والرقائق في جميع
أنحاء العالم ،وتورد سبائك عالية الجودة لمعدات الدفاع والفضاء تتراوح
من ألواح األلومنيوم إلى األلواح والقضبان والمواد المجهزة بتقنية البثق
مع سبائك األلومنيوم :سلسلة 2xxx 5xxx ،6xxx ،7xxx
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األلواح

الصفائح

األلواح المنقطة

أسياخ البثق

مركبات القتال األرضية

LS Mtron

http://www.lstrackshoe.com
Tel: +82-63-279-5387 / Fax: +82-63-279-5080
E-mail: lstrackshoe@lsmtron.com / Add: 11th floor, LS Tower, 127, LS-ro,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119, Rep. Korea

نورد مداسات الجنزير للقوات
نحن المصنِّع الوحيد لمداسات الجنازير العسكرية في كوريا .نحن ِّ
ِّ
ونصدر ألكثر من  30دولة .هدفنا هو تطوير منتجات جديدة من
المسلحة في البالد منذ عام ،1975
ً
ً
خالل التقنيات المتطورة والتمتع بحضور عالمي قوي ،لكي نتطور لنكون شركة عالمية رائد ًة في تطوير صناعة الدفاع.

مداس جنزير  K9هاوتزر ذاتي الدفع

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

الطراز

T142

NSN

2530-37-505-6982

NSN

2530-00-150-5897

فجوة الجنزير

 160.0مم

فجوة الجنزير

 176.2مم

العرض

 548.0مم

العرض

 711.0مم

االرتفاع

 176.3مم

االرتفاع

 226.4مم

الكمية لعدد  1مركبة

186EA

الكمية لعدد  1مركبة

160EA

مداس الجنزير لحاملة األفراد المدرعة M113

المواصفات الفنية
الطراز

T130E1

مداس الجنزير لعربة المشاة القتالية BMP-3

المواصفات الفنية

NSN

2530-00-078-2908

رقم القطعة

688-35-SB322

فجوة الجنزير

 152.4مم

فجوة الجنزير

 150.0مم

العرض

 381.0مم

العرض

 381.0مم

االرتفاع

 150.0مم

االرتفاع

 178.0مم

الكمية لعدد  1مركبة

127EA

الكمية لعدد  1مركبة

174EA
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مداس الجنزير لدبابة القتال الرئيسية M60

مركبات القتال األرضية

SamKwang Machinery

http://www.skmcltd.com

Tel: +82-55-297-8192 / Fax: +82-55-297-8210
E-mail: samkwang02@korea.com / Add: 20, Changwon-daero 204beon-gil,
Uichang-gu, Changwon-si,Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

تاريخ الشركة :لقد عملنا في صناعة اآلالت لمدة  48عامًا منذ أن
تأسست الشركة في عام  .1972ولقد صنَّعنا العناصر الرئيسية ألدوات
الماكينات والعناصر الرئيسية للذخائر .ومنذ عام  ،1995أنشأنا مركز تصنيع الماكينات العمودي في نظام المنتجات النهائية
وصنعنا ناقل الحركة  T-300الذي تم استخدامه لمركبات القتال الكورية .لقد تطورنا لنكون شركة تصنيع أنظمة توفر جميع
المراحل ،بدءًا من التصميم إلى تصنيع المنتجات النهائية .نحن نوفر المكونات الرئيسية لنظام تشغيل العتاد ،بما في ذلك ناقل
الحركة النهائي وذراع العجلة الوسيطة وعجالت الطريق ونظام إدارة البرج للمركبات المدرعة ،مثل  K21و  Chun-maو
 Bi-hoولشركة  .Hanwha defenseنحن نوفر المكونات الرئيسية لنظام خط القيادة مثل المحور والصرة ونظام التعليق
وحالة النقل ،لشركة  Hanwha Defenseوالشركات العالمية في الخارج .وتتمتع شركتنا بنظام ضمان الجودة من خالل
نظام التصميم والتصنيع بالكامل ،وذلك حتى نتأكد من الحفاظ على الجودة وإدارتها بفضل المعرفة الفنية بنظام مراقبة الجودة،
لتلبية متطلبات العميل ،التي اكتسبناها بتصنيعنا للماكينات عالية الدقة وتصنيعنا للذخائر لوقت التي تتطلب نظامًا صارمًا
لمراقبة الجودة.

نظام التعليق والمحور المستقل
أوجه االستخدام
( ISASنظام محور التعليق المستقل) لـ MRLS: K-239

الخصائص واإلمكانيات
 نقل الطاقة الوظيفة التفاضلية وقفل الوظيفة التفاضلية -قدرة الدفع التخللي

المواصفات الفنية
الطول

 550ملم x358ملم  x638ملم

مادة الهيكل

األلومنيوم

الوزن

(الدفع التخللي)  125كجم/
(نوع الدفع النهائي)  201كجم

نسبة التعشيق

1 :1.654 / 1 :1.591

دخل عزم دوران

 6,662نيوتن متر 13398 /نيوتن متر

السرعة القصوى

 3800دورة في الدقيقة 4000 /دورة في الدقيقة
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قطع غيار المركبات المجنزرة
أوجه االستخدام
  K-21قطع غيار مركبات المشاة القتالية المستقبلية أجزاء نظام بندقية  BIHOالمضادة للطائرات -أجزاء نظام الصواريخ ذاتية الدفع Chun Ma

الخصائص واإلمكانيات
مناسبة لالستخدام مع مركبة مجنزرة مدرعة ثقيلة.

المواصفات الفنية
 الدفع النهائيالوزن

 120كجم

نوع التروس

ترس مهماز بتخفيض مفرد

نسبة االنخفاض

1:4.5714

مجموعة عجلة الدعم

مجموعة ذراع العجلة الوسيطة

عجلة الطريق

صندوق التروس لنظام صواريخ أرض  -جو
أوجه االستخدام
 صندوق تروس نظام صواريخ جو ذاتي الدفع -صندوق تروس أجزاء نظام بندقية  BIHOالمضاد للطائرات

الخصائص واإلمكانيات
 إمكانية الدفع اليدوي نظام الفرامل القرصية. النزول بواسطة وزن البرج -زيت التشحيم يمنع التآكل والحرارة

المواصفات الفنية
صندوق تروس السمت

صندوق تروس االرتفاع

 450x790x470ملم

 270x360x600ملم

الوزن

 127كجم

 62كجم

مادة الهيكل

األلومنيوم

األلومنيوم

نسبة التعشيق

5:1

3.6:1

النوع

ترس كوكبي مرحلة ثانية

ترس كوكبي مرحلة أولى

الطول
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مجموعة الدفع النهائي

مجموعة التكويد

مركبات القتال األرضية

الطول

 544x651x571ملم

مركبات القتال األرضية

SG SERVO

www.sgservo.co.kr
Tel: +82-55-296-1873(1874) / Fax: +82-55-296-1875
E-mail: buiz@sgservo.co.kr / Add: 135, Charyongdanji-ro, Uichang-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

االبتكار في التحكم في الحركة :نحن  SG SERVOرواد في التحكم في الحركة! منذ تأسيسنا في عام
 ،2002تعزز وضع شركتنا لتصبح شركة متخصصة في البحث والتطوير ،وإنتاج منتجات المحركات
الهوائية والكهربائية الدقيقة .يلتزم جميع الموظفين بما يحقق ازدهار الشركة والعمالء معًا ،وما يعزز ثقة العمالء تحت شعار
الشركة "الثقة واالزدهار المتبادل" .ومن خالل االستثمار المستمر في البحث والتطوير ،نسعى جاهدين لنصبح أفضل شركة
"من العمالقة الصغار" التي يمكنها تقديم حلول كاملة ألنظمة التحكم في الحركة ،وسنسعى ألن نصبح شركة جيدة ًّ
جدا في الوفاء
شكرا لكم.
بمسئوليتها االجتماعية .ونأمل منكم استمرار رعايتكم ودعمكمً .

صمام المؤازرة
الخصائص واإلمكانيات
  2مراحل زعنفة الفوهة -هيدروكهربي

المواصفات الفنية
الطراز

S63

S38

S19

S04

أعلى ضغط التشغيل (بار)
َّ
معدل التدفق  70 @ 10٪ ±بار (لتر في الدقيقة)

350

350

350

350

63

38

19

4

عتبة ()٪

▼0.5

▼0.5

▼0.5

▼0.5

التباطؤ ()٪

▼3.0

▼3.0

▼3.0

▼3.0

التسرب الداخلي @  210بار (لتر في الدقيقة)

2.4

2.4

2.4

2.4

استجابة التردد (هرتز)

60

80

120

120

الوزن (كجم)

1

1

1

1

نمط الربط

ISO 10372-04-04-0-92
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الصمام النسبي
الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية

التحكم في التدفق،
مع إلكترونيات متكاملة

أقصى ضغط تشغيلي (بار)

Port P/A/B

350

Port T

210

التدفق االسمي @ ∆ 10 = Pبار (لتر في الدقيقة)

32

أعلى تدفق مسموح به (لتر في الدقيقة)

80

نطاق درجة حرارة
سائل الضغط ()%

80+ ~ 20(يفضل )50+ ~ 40+

التباطؤ ()%

≤0.5

االمتداد االنعكاسي

≤0.5

جهد التزوّد االسمي ()VDC

24

مدخالت جهد القيادة ()VDC

10±

الوزن (كجم)

2.5

نمط الربط

ISO 4401-03-02-0-05

مركبات القتال األرضية

حساسية االستجابة ()%

≤0.1

مضخة المكبس
الخصائص واإلمكانيات
إزاحة متغيرة
مع وحدة تحكم استشعار الحمولة

المواصفات الفنية
أقصى إزاحة (سم /³عكسي)

110

الضغط االسمي (بار)

350

أعلى ضغط (بار)

400

أقصى دورة (دورة في الدقيقة)

2,200

أقصى دورة (دورة في الدقيقة)

500

أقصى عزم دوران مسموح به للقيادة (نانومتر)

640

حساسية االستجابة ()%

≤0.1

درجة الحرارة المحيطة (℃)

63+ ~ 40-

الوزن (كجم) (نوع العمود التخللي)

34
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مركبات القتال األرضية

SK Technology

http://www.sktech.co.kr
Tel: +82-31-499-1121(3) / Fax: +82-31-498-8004
E-mail: sketch@sktech.co.kr
Add: Haebong-ro 247, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

بتاريخ يعود لـ  35عامًا في إنتاج المركبات ذات األغراض الخاصة،
بفضل تمتعها
ٍ

صنعت  S.K.Techشاحنة البث الخارجي ألول مرة في كوريا ،وقادت صناعة

تصنيع المركبات ذات األغراض الخاصة بفضل تراكم التقنيات لديها والبحث والتطوير المستمر .وتضع الشركة هدف إرضاء العمالء،
كأولوية قصوى ،وتدفع التكنولوجيا وإدارة الجودة الفريدة لشركة S.K.Techنحو الريادة في هذه الصناعة .من بين خطوط المنتجات
في  ،S.K.Techكانت مركبات البث والمركبات الطبية ومركبات العيادات الصحية المتنقلة ،ومركبات تقديم الطعام ومركبات السالمة
َّ
المفضلة للعمالء وعلى رأس قائمة الطلبات المحلية .على وجه الخصوص ،تعد  S.K.Techواحدة من
والمركبات العسكرية ،هي
 100شركة محلية فقط حاصلة على شهادة ( DQMSنظام إدارة الجودة الدفاعية) ،وهي شهادة إدارة الجودة للمنتجات الدفاعية التي
تمنحها الحكومة الكورية .وبفضل اتِّباع هذا المعيار الصارم ،تتمكن شركة S.K.Techمن إنتاج أفضل المركبات ليس فقط لألغراض
أيضا لألغراض األخرى ً
العسكرية ،ولكن ً
أيضا .سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق رضا العمالء ،ولنصبح شركة يمكنكم الوثوق بها ،شركة
ترغب في معاودة الشراء منها مرة أخرى .سنحاول كذلك أن نصبح شركة ال تتردد في إجراء التغييرات واالبتكارات إلنتاج أفضل
المنتجات ذات الجودة.

مستشفى طبي متنقل قابل للتوسعة
أوجه االستخدام
للطوارئ الطبية

الخصائص واإلمكانيات
مقطورة طوارئ

المواصفات الفنية
الوصف

الكمية

الحجم (طول × ارتفاع × عرض  /مم)

الوضع

مقطورة طوارئ
( 30قدمًا قابلة للتمديد)

1set

 2450/4650 × 3860 × 9144مم

حجرة المركز

مقطورة اإلشعاع
( 20قدمًا قابلة للتمديد)

1set

 2450/4650 × 3860 × 6,096مم

الحجرة اليسرى

مقطورة علم األمراض السريرية
( 20قدمًا قابلة للتمديد)

1set

 2450/4650 × 3860 × 6,096مم

المقصورة اليمنى

مقطورة الماكينة
( 23قدمًا قياسيًّا)

1set

 2450 × 3860 × 7010مم

المقصورة اليمنى السفلية

خيمة هوائية
( 10خيمة هوائية ألسرة المرضى)

2set

 5600 × 2800 × 7550مم
(األرضية  42م)2

مقصورة خاصة
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عربة تموين عسكرية
أوجه االستخدام
عربة تموين عسكرية للجيش والقوات الجوية

الخصائص واإلمكانيات
 جهاز طهي األرز األوتوماتيكي جهاز طبخ يخنة موقد غاز ثالجة-فريزر خزان المياه: المضخة واألنابيب -خزان الغاز والمواسير .. ،إلخ.

البند

الوصف

حجم الشاسيه

شاحنة  11.5طن
(طول) ( × 11940عرض) ( × 2500ارتفاع)  3835مم

الوعاء

ألومنيوم ( 1.5طن)
رغوة يوريتان ( 40مم)  +ستانليس  0.8طن

جهاز هيدروليكي

باب جناحي لكال الجانبين ،رافعة مثبتة،
بوابة الرفع األوتوماتيكية

مرافق الطبخ

جهاز طبخ أرز أوتوماتيكي ،جهاز طبخ يخنة ،موقد غاز ،ثالجة  -فريزر ،خزان مياه ،مضخة
وخط أنابيب ،خزان غاز إلخ.

الجهاز الكهربائي

لوحة الطاقة والكابالت الواردة ،مولد  15كيلوواط،
لوحة المفاتيح المركزية .. ،إلخ.

المأوى العسكري
أوجه االستخدام
لعملية االتصال التكتيكي في التمرين الميداني

الخصائص واإلمكانيات
مأوى تشويش كهرومغناطيسي (/ )EMI
نبض كهرومغناطيسي عالي المستوى ()HEMP

المواصفات الفنية
األبعاد

عرض 2050 :ارتفاع 1.880 :طول2600 :

مركبة الجيش

شاحنة تكتيكية ½ 2طن

األداء

 :IEEE STD 299درع حماية من التشويش الكهرومغناطيسي  80-ديسيبل
 :MIL STD 188/125درع الحماية من النبض الكهرومغناطيسي عالي المستوى ()HEMP
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مركبات القتال األرضية

المواصفات الفنية

مركبات القتال األرضية

STX Engine

http://www.stxengine.co.kr
Tel: +82-55-280-0114 / Fax: +82-55-285-2030
E-mail: swjeong@onestx.com / Add: (51574) 36, Gongdan-ro 474beon-gil,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do Rep. Korea

تأسست  Global Top Engine Maker STX Engineفي ديسمبر  1976كمؤسسة
متخصصة في إنتاج المحركات.
ومنذ أن تم تصنيفها كشركة صناعية دفاعية في عام  ،1977واكبت الشركة التكنولوجيا والخبرة ،وعززت وجودها كشركة
تصنيع محركات عامة ومتخصصة ذات قدرة تنافسية عالمية ،باإلضافة إلى كونها رائدة عالمية في مجال االتصاالت اإللكترونية.
عزز  STX Engineمكانتها كشركة مصنِّعة عامة ومتخصصة لمحركات الديزل ،ليس فقط لتوريد منتجاتها للعمالء الكوريين،
ولكن ً
أيضا بتصديرها إلى األسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية ،من خالل إنتاج محركات بحرية يتم تركيبها على سفن
الحاويات الكبيرة وسفن الغاز الطبيعي المسال وناقالت النفط .. ،إلخ ،وكذلك المحركات الصناعية بما في ذلك محركات المصانع
البرية ومحركات الغاز ومحركات السكك الحديدية ،وما إلى ذلك ،وذلك بفضل التقنيات الخاصة التي اكتسبتها الشركة في
محركات الصناعة الدفاعية مثل الدبابات العسكرية والمدفعية ذاتية الدفع والسفن البحرية وسفن الدوريات لخفر السواحل.
باإلضافة إلى ذلك ،وبفضل خبرتها الفنية المتراكمة ،تساهم  STX Engineفي تعزيز القوة القتالية من خالل تعزيز القدرات
التقنية للكشف عن الصوت تحت الماء ،واكتشاف الموجات الراديوية ،وأنظمة االتصاالت االستراتيجية ،وما إلى ذلك ،وكذلك
في أعمال االتصاالت اإللكترونية ،وتتلقى الشركة طلبات قوية في  leap forwardصناعة بناء السفن العامة من خالل تطوير
أنظمة التشغيل اآللي للسفن وأنظمة المالحة واالتصاالت وما إلى ذلك.
وبنا ًء على هذه األعمال القوية والمتقدمةَّ ،
صدرت  07 STX Engineإلى  80٪من إنتاجها ونجحت في تصدير ما قيمته
" 500مليون دوالر" في عام  ،2006و" 700مليون دوالر" في عام  ،2007و" 800مليون دوالر" في عام  ،2008مما يدل
على زيادة سريعة في سجالت أعمالها كل عام.
ومن خالل تعزيز قدرتها التقنية في أعمالها األساسية على النحو الوارد أعاله ،وتوسيع أعمالها المستقبلية القائمة على اإلبداع
وروح التحدي ،ستقفز  STX Engineإلى األمام نحو هدفها لتصبح صانعًا عالميًّا للمحركات ،من خالل تحقيق اإلدارة الموجهة
نحو العمالء ،واإلدارة السريعة ،وإدارة التكنولوجيا.
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محرك ديزل عسكري ()MT883
أوجه االستخدام
 محرك دبابة K-2 MT883STX-MTU MT883Ka-501 -

نوع المحرك

STX-MTU MT883Ka-501

تصنيف الخرج العكسي

 1,103كيلوواط @  2700دورة في الدقيقة

الحجم والوزن (طول × عرض × ارتفاع)

 1,125 × 1,220 × 1,860مم  2,064كجم (جاف)

المركبة

دبابة K-2

محرك ديزل عسكري ()MB871
أوجه االستخدام
دبابة K-1

المواصفات الفنية
نوع المحرك

STX-MTU MB871Ka-501

تصنيف الخرج العكسي

 882كيلوواط @  2600دورة في الدقيقة

الحجم والوزن (طول × عرض × ارتفاع)

 1,146 × 1,964 × 1,187مم  2,350كجم (جاف)

المركبة

دبابة K-1
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مركبات القتال األرضية

المواصفات الفنية

مركبات القتال األرضية

CM TECH

http://cm-tech.co.kr/
Tel: +82-62-956-4081 / Fax: +82-62-956-4083
E-mail: cmt4081@hanmail.net
Add: 170-8 Sandan-ro, Pyeong-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, Rep. Korea

لقد ابتكرنا الجودة منذ التأسيس كمورد موثوق لمقعد السيارة لمحركات  .KIAاستحوذنا  SQلقولبة الحقن لنتمتع
بالمعرفة لفنية لتجميع مقعد السيارة بخبرة تزيد عن  19عامًا.

مقعد حماية الركاب
 ( TS-100مقعد السائق) للدباباتوالمركبات المدرعة

مقعد حماية الركاب
 ( TS-200مقعد السائق) للدباباتوالمركبات المدرعة
الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

 مثبت على أرضية الهيكل قابل للتعديل ألعلى /ألسفل ولالنزالق حزام أمان رباعي النقاط	يحتوي على مفصل المتصاص الصدمات وهيكل من ثالثطبقات من األلومنيوم
 -صفائح خفيفة من األلمنيوم

 تثبيت على الجدران والسقف وتثبيت بأقواس تثبيت. هيكل قابل للطي حزام أمان رباعي النقاط	مفصلة امتصاص الصدمات وهياكل األلومنيوم ثالثيةالطبقات
 صفائح خفيفة من األلمنيوم -مسند للقدمين

 المستوىSTANAG4569 LEVEL4 : بحجم500x500x1200 : -الوزن 43 :كجم

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

 المستوىSTANAG4569 LEVEL4 : بحجم500x500x1200 : -الوزن 43 :كجم
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مركبات القتال األرضية

وتعد أولويتنا القصوى هي إرضاء العمالء وإدارة الجودة ،وذلك لتقديم خدمة مختلفة وموثوقة.

دليل المنتجات الدفاعية الكورية

معدات القتال

284
287
289
292
295
297
298
300
301
303
306
307
309
311
312
313
314
315
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SAMYANG COMTECH
HANCOM LIFECARE
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معدات القتال

Samyang Comtech

http://www.samyangct.com/eng/
Tel: +82-2-3488-5585 / Fax: +82-2-521-3111
E-mail: richlim@samyangct.com / Add: Seocho-dong, Park Building 8/9F, 16,
Banpo-daero 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 06655, South Korea

أسهمت  Samyang Chemicalمنذ تأسيسها في عام  ،1972في تعزيز القوات
المسلحة لجمهورية كوريا ،في مجال الحماية النووية والبيولوجية والكيمائية وفي الذخائر
والتمويه .شركة Samyang Chemical؛ هي شركة رائدة متخصصة في الصناعات الدفاعية في كوريا ،ونتمتع بقدرات
مستو عالمي في مجال )1( :الحماية من األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وكشف /تحديد
بحث وتطوير وإنتاج ذات ٍ
هذه األسلحة )2( ،الستائر الدخانية متعددة األطياف والذخيرة الكاشفة )3( ،التمويه وإخفاء آثار الجنود .ونسعى جاهدين لتقديم
منتجات ذات ميزة تنافسية مناسبة للبيئة القتالية المستقبلية.

األلواح المضادة للرصاص في المروحيات
متعددة األغراض الكورية
أوجه االستخدام

حزمة التدريع للمركبة K21
أوجه االستخدام
مركبة المشاة القتالية الكورية ()IFV

المروحيات متعددة األغراض الكورية

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات
 الشريك :شركة الصناعات الفضائية الجوية الكورية ()KAIألواحا ومقاعد
	طوَّرت شركة ( Samyangساميانغ) ًً
داخلية مضادة للرصاص خفيفة الوزن ،لبرنامج
ومكونات
ٍ
المروحيات متعددة األغراض الكورية ()KUH

	مشروع آخر للدروع الثقيلة.K21 ،	-نقوم بتوريدها بوحدة تدريع من صنعنا.

المواصفات الفنية
الشريك

هانوها ديفنس ()Hanwha Defense

المواد

تدريع من سيراميك فوالذي خاص

مستوى الحماية

 00مم MPDS
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طقم الحماية ( 4مقاعد قيادة /هيونغ أونغ ())Hyungung
أوجه االستخدام
مركبة تكتيكية خفيفة

المواصفات الفنية
الشريك

KIA Motors

المواد

طالء مركب سيراميكي (متعدد اليوريا)

مستوى الحماية

 AK74 0.00مم SC

تدريع إضافي (مركبات بعجالت مدرعة)
أوجه االستخدام
مركبة بعجالت مدرعة

المواصفات الفنية
المواد

مركب سيراميكي

مستوى الحماية

 00.0مم API

خوذة واقية من المقذوفات
أوجه االستخدام
حماية األفراد

الخصائص واإلمكانيات
 وسادات المتصاص الصدمات*أداء ممتاز في امتصاص الصدمات
*تخفيف التعب بفضل التصميم الهندسي المريح
*مواد مريحة سريعة الجفاف والبرودة
*طبقة نهائية مضادة للبكتيريا

المواصفات الفنية
مستوى الحماية

NIJ 0106.01 IIIA

الوزن

 1,200جم مع حزام التثبيت وحزام الذقن

المواد

Dyneema HB26

المميزات

	حزام الذقن* نظام بأربع نقاط تثبيت أفضل
* إبزيم قابل للتعديل
* قماش ال يسبب األذى
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القدرة على تحمُّل عدة ضربات
انخفاض قابليتها لالشتعال
مقاومتها للحرارة /األشعة فوق البنفسجية
عالية التحمل ومعمرة

معدات القتال

الشريك

Hyundai Rotem

ألواح تدريع
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام

حماية األفراد

قياسي

 NIJ STD 0101.06المستوى III+α

الخصائص واإلمكانيات

الحماية

	مطلية بمادة متعدد اليوريا ()Polyurea	الطالء المبتكر يظهر بوضوح على األلواح.	وجدنا أن النسيج القديم المغطي لأللواح ،فيه الكثير منالمشكالت .إذ تنفصل طبقاته بعضها عن بعض عند
االستخدام.
	أما الجديد فتتميز بسطح احتكاكي يصعب انزالق األجسامعليه.
	مستوى الحماية  ،NIJ III alphaما يعني أنها توفر حمايةمن طلقات  7N10للرشاش .AK74
	وطلقات  FMJعيار  7.62مم /سرعة =  847±9.1م/ث	وطلقات  AK74 7N10عيار  5.45مم سرعة = 851±9.1م/ث

طلقات  FMJعيار  7.62مم  /سرعة =  000م/ث
طلقات  AK74 7N10عيار  5.45بسرعة =  000م/ث

الوزن

 2.5كجم (اللوح)

سترة مضادة للرصاص متعددة األغراض
أوجه االستخدام
حماية األفراد

الخصائص واإلمكانيات
	معدات حمل خفيفة الوزن معيارية انخفاض انعكاس األشعة تحت الحمراء خلع سريع -راحة عالية

المواصفات الفنية
قياسي

NIJ 0101.01/MIL STD 662F

الحماية

/357SIG.سرعة =  448±9.1م/ث
عيار  / FSP 22سرعة ≥  560م/ث

اللوح

وطلقات  FMJعيار  7.62مم /سرعة =  847±9.1م/ث
طلقات  AK74 7N10عيار  5.45بسرعة  000م/ث

الوزن

 3.3كجم (سترة متوسطة)
 2.5كجم (اللوح)

النمط الخارجي

تمويه رقمي ( 5ألوان)

الوظيفة

معدات حمل خفيفة الوزن معيارية ()MOLLE
انخفاض انعكاس األشعة تحت الحمراء
خلع سريع
راحة عالية
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معدات القتال

Hancom Lifecare

http://www.hancomlifecare.com
Tel: +82-31-5183-9000
Fax: +82-31-321-4088
E-mail: globalcs@hancom.com

تتميز شركتنا بتوفيرها لمختلف أنواع معدات الحماية التنفسية القادرة على
تقديمها ألسواق المنتجات الدفاعية واألمنية ،بما فيها قناعات الحماية من
العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ( )CBRNوأجهزة التنفس القائمة بذاتها ( .)SCBAsولقد أثبتنا تخصصنا
والمورد الوحيد للجيل الثاني من قناعات الغاز  .K5وباستخدام
في المجال ،باختيار وزارة الدفاع الكورية لنا لنكون المطوِّر
ِّ
التقنية التي اكتسبناها من تطويرنا لقناعات الغاز  ،K5فقد أطلقنا أقنعة الغاز  K10لتلبية االحتياجات العالمية ألقنعة غاز موفرة
من حيث التكلفة ،وتحقق أعلى أداء في نفس الوقت من أقنعة الحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
وقد أثبتت أقنعة الغاز التي أنتجناها ،فاعليتها في الخدمة في قوات الشرطة والجيش حول العالم .وعبر فئات المنتجات الثالث -
أقنعة الغاز وأجهزة التنفس ومالبس الحماية ،توفر شركة  Hancom Lifecareخطوط منتجات شاملة للقطاعات العسكرية
واألمن الوطني وإنفاذ القانون وخدمات مكافحة الحريق والصناعات الكيميائية والبحرية .تتخصص الشركة في صناعة معدات
الوقاية الشخصية مثل قناعات ومرشحات الحماية من العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية وغازات مكافحة
الشغب وأجهزة تنقية الهواء ،وبذالت الوقاية الكيميائية ( )CPSوأجهزة التنفس القائمة بذاتها ( ،)SCBAsومالبس وخوذات
مكافحة الحريق وبذالت االقتراب من الحرارة.

معدات القتال

قناع الغاز K10
أوجه االستخدام
الجيش ووكاالت إنفاذ القانون

الخصائص واإلمكانيات
 القناع الواقي* مجال رؤية أوسع
* مرن ومقاوم للخدوش والصدمات
*يتكامل بسهولة مع أهداف البنادق وأجهزة الرؤية الليلية
 خرطوشة ترشيح مزدوجة* تقلل احتمالية توقف التنفس
*متوافقة مع خراطيش ترشيح  DIO40المتوفرة في السوق
* ال تتعارض مع التصويب
 الترطيب*نظام شرب عالي التدفق ذاتي القفل
* تشغيل سهل باستخدام الرافعة
* يناسب الزمزمية (حافظة الماء) ونظام الترطيب المثبت من الخلف
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المواصفات الفنية
الوزن

نحو  755جم
(مع خرطوشة ترشيح مزدوجة)

الحجم

صغير ،وسط ،كبير ،كبير ًّ
جدا

عمر التخزين

 10عامًا

قناع

مطاط بوتيل

العدسات

بولي يوريثان

الخرطوشة

Noryl

الخيط

 40مم

قناع الغاز K3
أوجه االستخدام
الجيش ووكاالت إنفاذ القانون

الخصائص واإلمكانيات
 تكلفة حيازة منخفضة* ِّ
موفر من حيث التكلفة مع تحقيق أعلى أداء
*أقل عدد من المكونات وقطع الغيار
*خرطوشة قابلة للتغيير
*يمكن وضع الخرطوشة من ناحية اليمين أو اليسار ،حسب تفضيل المستخدم
 الترطيب*نظام شرب عالي التدفق ذاتي القفل
*تشغيل سهل باستخدام الرافعة
* يناسب الزمزمية (حافظة الماء) ونظام الترطيب المثبت من الخلف

المواصفات الفنية
الوزن

نحو  810جم
(مع خرطوشة ترشيح مزدوجة)

الحجم

حجم واحد يناسب جميع المقاسات

عمر التخزين

 10عامًا

قناع

مطاط بوتيل

العدسات

بولي يوريثان

الخرطوشة

Noryl

الخيط

 40مم
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معدات القتال

SG SAFETY CORPORATION
http://www.sgsafety.net
Tel: +82-70-4992-8420
Fax: +82-31-651-3027
E-mail: darby.park@cj.net
َّأدت  SG SAFETY CORPORATIONمنذ تأسيسها في  ،1950ثم اختيارها
دورا محوريًّا في الصناعة الدفاعية
لتكون شركة دفاعية وطنية (من الفئة األولى)ً ،

الوطنية ،من خالل تطوير وإنتاج العديد من المنتجات الدفاعية الوطنية الرئيسية ،مثل قناع الغاز  K-1والمالبس الوقائية ّ
النفاذة
وطقم التطهير البشري واألكياس الهوائية للمركبة المدرعة  K21ومعدات الوقاية الشاملة وبطانة التدريع للدبابة  K2والمراكب
المطاطية العملياتية ،ومختلف أنواع المرشحات .تتخصص  Samgongفي منتجات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية،
وفي منتجات الحماية الصناعية ،ألهمية الحفاظ على أرواح العسكريين والمدنيين.

مركب مطاطي عملياتي

IBS15

KM7

المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
العنصر

الجسم

الوزن
(كجم)

أقصى عدد على
المتن (بالشخص)
7

55 ،35

15

30 ،15

الطول الكامل
(مم)

العرض
(مم)

القطر
(مم)

KM7

4,700

1,900

510

1,235

IBS15

5,300

1,760

470

1,450
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أفضل محرك
(بالحصان)

معدات القتال

الخصائص واإلمكانيات

طوَّرت  SG Safety Corporationقاربها المطاطي القابل للنفخ ،KM7 ،الذي يتمتع بحركية كبيرة في عمليات اإلنزال من
قوات األسطول أو مشاة البحرية أو فرق العمليات الحربية الخاصة ،وكذلك عمليات اإلنزال الجوي ،فيما طورت قاربها المطاطي
 IBS15لعمليات العبور بشكل أساسي.

قناع الغاز K-1
الخصائص واإلمكانيات
طورنا قناع الغاز للحماية من العوامل النووية والبيولوجية
والكيميائية ،بالتعاون مع وكالة التطوير الدفاعي؛ وهو معروف
بجودته الممتازة ،ويتكون القناع من جسم القناع والمرشح،
والغرض منه هو حماية أعضاء التنفس من العوامل الحربية
النووية والبيولوجية والكيميائية ويستطيع من يرتدي القناع،
التحدث والشرب في أثناء ارتدائه.

المواصفات الفنية
العنصر

الوصف

الوزن اإلجمالي

 1,750جم

جسم القناع

الخرطوشة

الوزن

 510جم

مقاومة الشهيق

أقل من  55مم مائي

مقاومة الزفير

أقل من  32مم مائي

الوزن

 285جم

مقاومة الهواء

أقل من  75مم مائي

نفاذية أدخنة جزئيات الزيت المشتتة
()DOP

أقل من 0.001%
وقت تحمل الكلوروبكرين ( )PSحوالي  28دقيقة

مالبس الحماية ّ
النفاذة
الخصائص واإلمكانيات
منتج طوَّرته شركة  SG Safety Corporationبنفسها
ويتمتع بأداء ممتاز .يتكون المنتج من مالبس الحماية ّ
النفاذة،
باإلضافة إلى قفازات حماية وحذاء حماية طويل الرقبة.
والغرض من هذه المالبس هو ارتداؤها فوق بذلة القتال وفوق
البيادة (حذاء طويل الرقية) للحماية من العوامل الكيمائية
في المعارك التي تتواجد فيها العوامل النووية والبيولوجية
والكيميائية .تتوفر عدة مقاسات من الحجم  1إلى الحجم .6

المواصفات الفنية
العنصر

الوصف

الوزن اإلجمالي

 2,960جم

القدرة على امتصاص رابع كلوريد
الكربون

نحو  1.8مليجرام/سم2
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قناع الغاز  SGK-7لشرطة مكافحة الشغب
الخصائص واإلمكانيات
	يستخدم عدسات أمامية واسعة لمجال رؤية أوسع ،لتأمينالمهام في مكافحة الشغب وفي مواقع العمليات
	إمكانية ارتداء محسنة لساعات طويلة	تصميم هندسي مريح /تخفيف وزن جسم القناع الكامل مزودبرباط شعري من النوع الشبكي
	مزود بغطاء مخصص للميكروفون الستخدام شبكة االتصاالتفي أثناء ارتداء القناع في المناطق المزدحمة

العنصر

المواصفات الفنية

ملحوظة

الوزن

 570جم

يزن  10%أقل من المنتجات التجارية الموجودة

الرباط الشعري

من النوع الشبكي  6نقاط

يقلل إجهاد ارتدائه لساعات طويلة ،ويعزز أسلوب النقاط الست
من تصحيح توازنه األفقي

نظام إدخال خرطوشة
تنقية

متوفرة على كال الجانبين

تصميم يأخذ في اعتباره العُسر ممن يستخدمون اليد اليسرى

نظام االتصاالت

االتصاالت
غطاء مخصص ألجهزة االتصاالت المثبتة على األذن

إمكانية التواصل مع ارتداء القناع

تنقية الغاز

نظام إدخال خرطوشة تنقية حسب الطراز

استخدام براغي قياسية موحدة
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معدات القتال

المواصفات الفنية

معدات القتال

DAEMYUNG

http://www.krparachute.co.kr
Tel: +82-55-256-1188 / Fax: +82-55-256-1189
E-mail: daemyung@krparachute.co.kr / Add: 6-Jayumuyeok 4-gil, Masan HoewonGu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

تتميز مظالتنا بأن كل مجموعة منها قد ثبتت كفاءتها الميدانية ،باستخدامها من
المدنيين والقوات العسكرية في جميع القارات .يشمل تخصصنا العسكري مختلف
أنواع المظالت ،بدءًا من مظالت األفراد وإنزال الحموالت وإبطاء الطائرات ونجاة الطيارين ،ومظالت شعالت اإلضاءة .ولقد طورنا
جميع المواد تقريبًا مثل األقمشة واألسالك واألشرطة واألجزاء المعدنية بأنفسنا ،وصنعناها بواسطة شركائنا في إطار برنامجنا الشامل
لمراقبة الجودة .تتوافق جميع عمليات التصنيع لدينا مع مواصفات  .)KDS 1670-1002( MIL-DTL-6645ونلتزم بمراقبة
وتوكيد الجودة بالحفاظ على عدة شهادات تتعلق بالجودة مثل  ISO9001:2015و.)KDS 0050-9000-4( DQMS

مظلة األفراد الرئيسية MC1-1B / 1E
الخصائص واإلمكانيات
وجود خط ثابت للتفريق بين  MC1-1Bو .MC1-1Eوكل شيء خالف ذلك كما هو.

المواصفات الفنية
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مظلة األفراد الرئيسية T-10C / T-10D
الخصائص واإلمكانيات
وجود خط ثابت للتفريق بين  T-10Cو .T-10Dوكل شيء خالف ذلك كما هو.

مظلة األفراد االحتياطية T-10R
الخصائص واإلمكانيات
مظلة احتياطية بقطر  24قدمًا للطوارئ ،مصممة لتنطلق
يدويًّا من المظلي في حال فشل مظلة المناورة الرئيسية
(لالستخدام الطارئ).
تتكون هذه المظلة من مجموعة المظلة الرئيسية والحقيبة مع
دبوس المظلة ،ويتم تفعيل نابض مظلة الفتح مع حبالها.

المواصفات الفنية

- 293
292 -

معدات القتال

المواصفات الفنية

مظلة اإلمداد G-12D / G-12E
الخصائص واإلمكانيات
وجود خط ثابت للتفريق بين  G-12Dو .G-12Eوكل شيء خالف ذلك كما هو.

المواصفات الفنية

حقيبة اإلنزال الجوي A-22
المواصفات الفنية
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معدات القتال

WOOSUNG SITEK

http://www.woosungsitek.com
Tel: +82-31-407-3996 / Fax: +82-31-352-3993
E-mail: info@woosungsitek.com
Add: 5-5, Jiwol-gil, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18530 Rep. Korea

تأسست شركة  WOOSUNG SITEKفي عام  ،2000ومن ذلك الوقت تصنع الشركة
ً
ً
واسعة من النظارات مثل النظارات العسكرية ونظارات القفز بالمظالت ونظارات
مجموعة
السباحة والنظارات الشمسية .وقد تم تعيين شركة  WOOSUNG SITEKمن وكالة الدفاع
للتقنية والجودة ( )DTaQفي جمهورية كوريا ،لتشترك حصريًّا في تطوير وتمويل النظارات المضادة للرصاص لتوريد أكثر
من  1,500,000قطعة من النظارات إلى جيش جمهورية كوريا منذ  .2014وفي عام  ،2019وردت WOOSUNG
 SITEKعدد  12,500نظارة شمسية للحراسة للجنة المنظمة لأللعاب األولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في  ،2018كما
صدرت النظارات المضادة للرصاص لسفارة الواليات المتحدة في أوكرانيا.

النظارة العسكرية JEFF FALCON
أوجه االستخدام

أوجه االستخدام

معدات وقاية شخصية لحماية الوجه والعينين في ميدان المعركة.

معدات وقاية شخصية لحماية الوجه والعينين في ميدان المعركة.

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

	وزن خفيف يبلغ  32جم إجماليًّا	إطار  TR-90شديد المرونةطبقة مضادة للضباب ومضادة لالنعكاس على كال جانبي العدسات	-يمكن استخدام العدسات التصحيحية على الحامل الطبي

 وزن خفيف يبلغ  34.5جم إجماليًّا إطار  TR-90شديد المرونة	طبقة مضادة للضباب ومضادة لالنعكاس على كال جانبي العدسات-يمكن استخدام العدسات التصحيحية على الحامل الطبي

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

	تتوافق مع  ANSI Z87.1وCE EN 166	توفر حماية  % 99.9من األشعة فوق البنفسجية منالفئتين (أ) و(ب) ومن الضوء األزرق
	تتجاوز متطلبات مقاومة تأثير المقذوفات للنظاراتالعسكرية األمريكية
MIL-PRF-31013	-

 تتوافق مع  ANSI Z87.1وCE EN 166	توفر حماية  % 99.9من األشعة فوق البنفسجية من الفئتين (أ)و(ب) ومن الضوء األزرق
	تتجاوز متطلبات مقاومة تأثير المقذوفات للنظاراتالعسكرية األمريكية
 MIL-PRF-31013 -و)GL(MIL-PRF-32432
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النظارة العسكرية JEFF EAGLE

النظارة العسكرية JEFF CONDOR
أوجه االستخدام
معدات وقاية شخصية لحماية الوجه والعينين في ميدان المعركة.

الخصائص واإلمكانيات
 وزن خفيف يبلغ  32جم إجماليًّا إطار  TR-90شديد المرونة	طبقة مضادة للضباب ومضادة لالنعكاس على كال جانبي العدسات -يمكن استخدام العدسات التصحيحية على الحامل الطبي

المواصفات الفنية
	تتوافق مع  ANSI Z87.1وCE EN 166	توفر حماية  %99.9من األشعة فوق البنفسجية من الفئتين (أ) و(ب) ومن الضوء األزرق	تتجاوز متطلبات مقاومة تأثير المقذوفات للنظارات العسكرية األمريكية)MIL-PRF-31013(	-

النظارة العسكرية JEFF WRAITH
أوجه االستخدام
معدات وقاية شخصية لحماية الوجه والعينين في ميدان المعركة.

الخصائص واإلمكانيات
	وزن خفيف يبلغ  58.5جم إجماليًّا	إطار  TR-90شديد المرونة	-طبقة مضادة للضباب ومضادة لالنعكاس على كال جانبي العدسات

المواصفات الفنية
	تتوافق مع  ANSI Z87.1وCE EN 166	توفر حماية  % 99.9من األشعة فوق البنفسجية من الفئتين (أ) و(ب) ومن الضوء األزرق	تتجاوز متطلبات مقاومة تأثير المقذوفات للنظارات العسكرية األمريكية MIL-PRF-32432(GL(-وMIL-DTL-43511D
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ERE Industry
Tel: +82-31-841-7887
Fax: +82-31-529-7869
E-mail: rokere@rokere.com

تتخصص شركة  ERE Industryالمحدودة في تصنيع المالبس والمعدات العسكرية والشرطية .وتطوِّر
ً
مناسبة لبيئات المهام الخاصة لقوات الجيش والشرطة ،باستثمارها
منتجات
وتصنِّع ERE Inderstry
ٍ
المتواصل في البحث والتطوير في تطبيقات المواد الجديدة وفي التصميم .ورغم أن الشركة تحت مظلة الصناعات الصغيرة
الختراعات تتعلق بالدروع الواقية للجسم والمالبس،
والمتوسطة ،فإنها تتمتع بالتقنية والرؤية ،حيث حازت على  7براءات اختراع
ٍ
ً
شريكا لشركة  KITECHوشهادات أخرى.
وحصلت على شهادة  ISO9001وشهادة  Inno-Bizلتعيينها

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

	نوع حزام الذقن :نوع متدرج BOA	نوع التعليق :النوع  7( D3Oقطع)	-اللون :أسود وأخضر وبيج

نسيجا تبريديًّا ،بما يحد من أثر اإلجهاد الحراري
	تستخدم ًالناتج عن حرارة الجسم حتى بعد ارتدائها لفترة طويلة.
	سهل في ارتدائه وخلعه باستخدام الرباط المطاطي ورباطالتثبيت.
	يوصى به لضباطوالحراس
الشرطة
َّ
األمنيين والشخصيات
الهامة لتمتعه بخفة
الوزن ومالئمة
الممتازة على الجسم.
 	-اللون :أبيض أو أسود

المواصفات الفنية
NIJ 0106.01/NIJ 0108.01 Type ⅢA
قدرة V50

 17حبة من المقذوفات المحاكية للشظايا
( 008 )FSPم/ث
↑ ()MIL-STD-662F

التشوه الخلفي

أقل من  20مم
 9مم من الرصاصات المصفحة بالكامل ()FMJ
بسرعة /430ث ↑

االختبار الصدمي الكليل

↓ 150G
 10.97كم/س ()AR/PD 10-02

الوزن
(حجم معياري كبير)

التصفيح  700جم ↓
الطقم  1.15كجم ↓

المواصفات الفنية
الصمود ضد الرصاص المقذوف NIJ :المستوى IIIA	درع مستورالوزن  1.3 -كجم ↓ ،المرونة  25رطل-قوة ↓ خفيفللغاية ،شديد المرونة
	أداء ممتاز في صد الرصاص بالرغم من أن وزنه أقل من 1.3كجم ،وذلك بفضل خفة وزن نسيج UHMW-PE
وأداؤه الممتاز.
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خوذة واقية من المقذوفات

الدرع الواقي للجسم ( NIJالمستوى )IIIA

معدات القتال

HANWOONG INDUSTRIAL
http://www.hw-kr.com

Tel: +82-31-456-4301 / Fax: +82-31-456-4304
E-mail: sjeruwha@naver.com / Add: 2F Hanwoong B/D, 35, 140beon-gil, Gongdan-ro
, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Rep. of Korea

نحن نبذل قصارى جهدنا إلنتاج أفضل المنتجات ذات الجودة من خالل توسيع قاعدة إنتاجنا ،ووضع خطة
شاملة وتنفيذها بنشاط ،مع الحرص على نمو شركتنا المستمر .يبذل جميع موظفينا قصارى جهدهم ليأخذوا
بزمام المبادرة في تطوير المنتجات الجديدة والمبتكرة ،ولتعزيز البيئة والمنتجات والجودة في المستقبل.

حقيبة لوازم ميدانية (حقيبة لوازم قتالية)

السترة القتالية
الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

	تعزز خفة حركة الجندي ،مع توفر أجهزة لتعديل حجمهاو 3أشرطة للخصر لتناسب جسم الجندي بشكل فائق.
	استخدمنا في جزئها الداخلي بالكامل مادة شبكية لتناسبجسم الجندي وتحقق له الراحة ،ويتميز كتف السترة
بوجود بطانة تمتص الصدمات الواقعة عليها وتقلل من
ألم الكتف حتى في حالة زيادة أثقال حقيبة الظهر.
	تتميز بسهولة تركيب وخلع الجيوب حسب المهامحسنَّاها لتناسب استخدامات
واالحتياجات الشخصية ،وقد َّ
مختلف المهام واألفرع.
	تعزيز الكفاءة القتالية والقدرة على البقاء بتعزيز ثباتالجندي وكفاءته في أثناء العمليات.
(ظهر الكتف مزود بإبزيم يمكن منه ربط حقيبة إضافية).

صممنا حقيبة لوازم حزام العتاد الميدانية الجديدة هندسيًّا ،لتحقق
راحة الجندي ،وذلك بالتجارب اإلكلينيكية والبحث .تتميز بأنها
ذات جيوب قابلة للفصل (لنظام معدات الحمل خفيفة الوزن
المعيارية (/)MOLLEالقابلة للتركيب والفصل) ،وتتميز بدرجة
راحة عالية بسبب هيكلها الداخلي الذي يجمع أجزائها الخلفية.
يمكن ربط كيس النوم بالجزء الداخلي من حقيبة الظهر ،وتتميز
الحقيبة بأنها شديدة المقاومة للماء وذات تمويه ممتاز (عاكسة
لألشعة تحت الحمراء) .كما أن المواد الداخلة في صناعة جسمها
متينة للغاية ،ويتميز غطاء حقيبة الظهر بأنه مقاوم للماء ومطلي
من الداخل بطالء أبيض يعزز
مقاومتها للماء وكفاءة التمويه
(مقاوم للثلوج)( .يضاف كيس
جاف مقاوم للماء للقوات الخاصة).

المواصفات الفنية
الحجم

حوالي 90لتر
السعة اإلجمالية (الحقيبة الرئيسية  -أقل من  2.8كجم/
حسب االحتياجات العسكرية)

المواصفات الفنية
مقدمة السترة

 30سم (عرض) ×  25سم (طول) ×  57سم (ارتفاع)

1,000D Nylon Codura

الظهر

شبكة

الحقيبة االحتياطية

500D Nylon Codura

التركيب
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 8قطع تكون طقمًا واح ًدا (نحو  5كجم للطقم بالكامل)
 1الحقيبة الرئيسية والحقيبة الهجومية و 2حقيبة
احتياطية 2 ،حقيبة كتف ،و 2غطاء

كيس نوم لألفراد
الخصائص واإلمكانيات
لنوم أكثر راح ٍة للجنود ،ومن ثم يكون في وسعهم الحفاظ على أعلى جاهزية قتالية .الجزء الداخلي
صنعناها ٍ
َّ
مغطى بمادة مقاومة للرطوبة ،وتسمح بخروج الرطوبة ،وتمنع دخول الهواء الخارجي ودخول مياه المطر.
استخدمنا ألياف قطن التتورون المعالجة صناعيًّا ،للبطانة الداخلية (مضادة للبكتيريا وللروائح) ،وتتكون من
طقمين للفرد .كما أن ملمسها ناعم وتقلل من آثار الحساسيات .يتكون الحشو من ست طبقات من مواد تشكل
طبقات هوائية ،ولتميزها بمقاومة غير نفاذة للماء/ومقاومة للهواء وقدرتها على إخراج الرطوبة ،فهي تمنع
دخول البرودة إليها وتحتفظ بدفئها ،فيما تعزز من تأثير العزل بتفريغ الرطوبة الخارجية.

المواصفات الفنية
النوع الملفوف
الحجم

 220سم (طول) ×  90سم (عرض)

الوزن

 2.7كجم

النوع المربع
الحجم

 220سم (طول) (الجسم  200والرأس  )20سم

الخصائص واإلمكانيات
	ممتاز للتركيب السريع ،مع تمتعها بمقاومة الرطوبة ومنع نفاذية الرطوبة ومقاومة الرياح القوية.	قادرة على التمويه في الشتاء ،بفضل الطبقة الرقائقية البيضاء للغطاء.	تعزز قوة مقاومة التمزق بنمط (.)RIP	تمنع العفن في األراضي الرطبة لفترة طويلة.	وظيفة مقاومة المياه ومنع الحرارة الداخلية بفضل الرباط محكم الغلق.	تهوية ممتازة داخل الخيمة من خالل النافذة المرفقة بالهيكل الرئيسي.	مرفق بها جيب شبكي داخلي في الهيكل الرئيسي :لتسهيل تخزين اإلمدادات.	راعينا في تصميمها التهوية ،حيث ينساب الهواء في الفراغ الواقع بين الهيكل الرئيسي والغطاء.	-تمنع الصقيع /وتحافظ على الراحة والبرودة في الصيف.

المواصفات الفنية
الحجم

 210سم (عرض) ×  150سم (طول) ×  120سم (ارتفاع)

التركيب

 1هيكل رئيسي
 1غطاء
 4دعامات
 8أوتاد
 2جيب ( 1للهيكل الرئيسي و 1للغطاء)
طقم إصالح (نسيج لإلصالح وأنبوب إصالح)أوتاد
*الهيكل الرئيسي يصلح لفردين
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خيمة قتالية لألفراد

معدات القتال

Heelim Company

http://www.heelim.co.kr

Tel: +82-2-793-9397
Fax: +82-2-792-3977
E-mail: heelim0600@hanmail.net

تأسست شركة  Heelimفي عام  1995وكرست جهودها لتطوير صناعة األقمشة المحلية على
مدى أكثر من  20عامًا .وقمنا بتصنيع مختلف أنواع األزياء العسكرية بفضل التقنية المتخصصة،
كما حصلنا على العديد من شهادات الجودة

األزياء العسكرية
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

 الجيش األسطول القوات الجوية فيالق مشاة البحرية -الشرطة العسكرية

تتميز بنمطها المميز في التصميم لتالئم الجسم وراحته.
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HKC

http://www.hkci.co.kr
Tel: +82-31-8010-7300 / Fax: +82-31-8010-7228
E-mail: jswoon121@hkci.co.kr / Add: 72-39. Hwangmu-ro 2065beon-gil, Bubal-eup,
Icheon-si, Gyeonggi-do, South Korea

كرست جهودها في
تعد شركة  HKCالمحدودة ،إحدى كبرى الشركات الدفاعية الكورية ،وقد َّ
إرساء الصناعة العسكرية المتقدمة وتعزيز الدفاع عن النفس لألمة على مدى أكثر من  60عامًا.
وتعد الشركة األفضل في مجال الحماية من العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية ( /)NBCالصناعات الدفاعية المتخصصة
في مجال تقنية المعلومات .وتسعى شركة  HKCإلى تحقيق غد مشرق لتحقيق الرخاء المشترك ،مع عمالئها ولتعزيز موثوقيتها
كمؤسسة .وتعد شركة  HKCالشريك األول واألفضل في مجال سالمة وسالم المجتمع البشري.

خوذة تخفيف الضوضاء ()KHH-80A2
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات
تقيس التلوث اإلشعاعي في المناطق الملوثة بسقوط المواد اإلشعاعية أو من
حادث إشعاعي ،وتقيس ً
أيضا معدل جرعة جاما وأشعة بيتا على المعدات والمواد
واألشخاص الملوثين.
	قابلة للحمل ،إذ إنها صغيرة وخفيفة الوزن ويسهل التحكم بهاواستخدامها.
	يمكن التحقق من عمر بطاريتها ويمكن ضبتها والتحكم في قيمتها.	-يحتوي على وظيفة تشخيص ذاتي مدمجة بها للتحقق من حالة الجهاز.

المواصفات الفنية
الحجم

قياسي

كبير

من اليسار إلى اليمين

 215مم

 225مم

من األمام للخلف

 275مم

 225مم

االرتفاع

 150مم

 160مم

الوزن

 1.8كجم

 2.0كجم

الجهد الكهربائي الداخل

 24 2±فولت تيار مستمر

الوزن

 0.45كجم دون البطارية ( 1رطل)

خفض الضوضاء

 30ديسيبل
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	تخفف ضوضاء المركبات المجنزرة أو الدبابات المدرعة لتحسين جودة االتصال.	-يمكن استخدام دروع مضادة للرصاص على الطبقة الخارجية ،لتناسب غرضها العملياتي عند الحاجة.

طقم جهاز رادياك محمول
أوجه االستخدام
لالستخدام الشخصي

الخصائص واإلمكانيات

تقيس التلوث اإلشعاعي في المناطق الملوثة بسقوط المواد اإلشعاعية أو من حادث إشعاعي ،وتقيس ً
أيضا معدل جرعة جاما
وأشعة بيتا على المعدات والمواد واألشخاص الملوثين.
 قابلة للحمل ،إذ إنها صغيرة وخفيفة الوزن ويسهل التحكم بها واستخدامها. يمكن التحقق من عمر بطاريتها ويمكن ضبطها والتحكم في قيمتها. -يحتوي على وظيفة تشخيص ذاتي مدمجة بها للتحقق من حالة الجهاز.

المواصفات الفنية
مدى
القياس

الجرعة (سنتيغراي)

 0.01ميكروغراي إلى  9999سنتيغراي

معدل الجرعة (سنتيغراي/س)

 1.0ميكروغراي إلى  1,000سنتيغراي

شاشة لعرض قيم القياس

رقمية (شاشة مضيئة)

الوزن

 0.45كجم دون البطارية ( 1رطل)

بطارية األلكاين

( BA-6012Kبطارية ليثيوم أيون)
 4بطاريات

درجة حرارة التشغيل

 32-مئوية إلى  50مئوية

وظيفة اإلنذار

إنذار سمعي /بصري
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معدات القتال

KOLON GLOBAL

http://www.kolonglobal.com
Tel: +82-2-3677-4679 / Fax: +82-2-3677-6396
E-mail: ihpark115@kolon.com / Add: 7th Foloor Kolon Tower, 11, Kolon-ro,
Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Rep. of Korea

تأسست  KOLON Groupفي عام  1954وأصبحت مؤسسة
بمستوى عالمي تسهم بجهد رائد في نمو وتطور اقتصاد كوريا .وعلى مدار النصف قرن المنصرم ،أحدثت Kolon Group
ثورة في صناعة المالبس من خالل ألياف النايلون .وفي ظل أسلوب الحياة االبتكاري الذي نعيش فيه ،فإننا نسعى جاهدين
لجعل بلدنا مكا ًنا أفضل للعيش ،بمساهمتنا في أعمال الموضة والترفيه والتشييد واألعمال الحيوية الصديقة للبيئة التي تجلب
الوفرة والراحة لحياة البشر .وبفضل تمتعنا بوجود  9معامل للبحث ،فقد طورنا تقنيات ذات مستوى عالمي في المواد والكيمياء
الصناعية والتقنيات الحيوية ،ونُجري جميع أعمالنا مع وجود ً 12
فرعا فيما وراء البحار ،و 19منشأة عمل فيما وراء البحار.
نحن في  Kolonعلى يقين بأننا قادرون تغيير العالم بجلب الوفرة لحياة البشر ،ونحن نبذل أقصى ما في وسعنا لنكون شركة
رائدة عالمية ولنكون ممثل كوريا في األسواق العالمية.

معدات القتال

دانات (قذائف) الغاز والدخان وغاز سي إس
الخصائص واإلمكانيات
صنعنا هذه الدانات (القذائف) في األلومنيوم والبالستيك القوي ،وتتميز بالقوة
في الصدمات واالمتياز في الوصول لمداها.

المواصفات الفنية
 خرطوشة غاز سي إس المسيل للدموعالقطر

 38±1مم

الحجم (الطول)

 125±2مم

وزن الدانة (القذيفة)

بالستيك  148±5 -جم
ألومنيوم  5 ± 175 -جم

إجمالي وزن
الجزء الكيميائي

 5 ± 175جم

وقت التأخير

 3~2ثانية

زمن االحتراق

ثوان
ٍ 20±5
أكثر من  100متر

الشحنة

خليط من غاز سي إس

المدى
التوافق

قاذف  38مم

مادة
الخرطوشة

نيلون (بالستيك)
ألومنيوم حسب كل طراز

عمر التخزين

 5أعوام

 40±1مم

 -خرطوشة التن ()TUN

قاذف  40مم
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القطر

 38±1مم

الحجم (الطول)

النوع  125±2 - 1مم
النوع  110±2 - 2مم
النوع  125±2 - 3مم

الوزن

النوع  113±5 - 1جم
النوع  89±5 - 2جم
النوع  90±5 - 3جم

مادة
الخرطوشة

نيلون (بالستيك)

المدى الفعَّال

 50~30م

حجم العصا

النوع  34 - 1مم×ارتفاع  3 ،28.3قطع
النوع  12 - 2مم× 43قطعة
النوع  10 - 3مم× 70قطعة

السترة المضادة للرصاص
الخصائص واإلمكانيات

تدمج هذه السترات نظام معدات الحمل خفيفة الوزن المعيارية ( )MOLLEفيها .وتُ ِّ
مكن المستخدم من تعليق مختلف المعدات
في أماكن مختلفة منها ،حسب احتياجات المستخدم أو المهمة .وشريط السترة مثبت بإحكام بخياطة عمودية غائرة .ويمكن
تعليق مختلف الجرابات لخزنات الذخيرة وراديو االتصال .ومجهزة بنظام اإلطالق السريع الحاصل على براءة اختراع لشركة
 .Kolonألواح الكتف والرقبة والفخذ المضادة للرصاص قابلة للخلع.

المواصفات الفنية
مساحة الحماية
الحجم

الرقبة والبطن والظهر والجوانب والفخذ
وسط ،وكبير ،وكبير ًّ
جدا

مستوى الحماية

 NIJالمستوى )III-A (NIJ-STD-0101.06
*  SIG 357.للرصاصات المصفحة بالكامل ()FMJ
 + FN 1470سرعة  30قدم/ث
* رصاصات ماغنم  + SJHP 1430 44.سرعة  30قدم/ث
* اختبار  :BFSأقل من  44مم

المادة القذائفية
(البالستية)

قماش األراميد أو .P.E

الوزن

كبير  -نحو  3±0.2كجم

قماش الطبقة الخارجية نايلون أو بوليستر
بلد المنشأ

كوريا الجنوبية

خوذة مضادة للرصاص
الخصائص واإلمكانيات
خوذة بنظام التدريع الشخصي للقوات األرضية ( )PASGTوقد صنعناها في العام  ،1983وما زالت قيد االستخدام منذ ذلك
ً
الوقتِّ .
حماية من المقذوفات للرأس ضد الذخائر المتشظية ورصاصات األسلحة اليدوية.
تقدم خوذة  PASGTمن KOLON
تحتوي الخوذة على نظام تعليق بشريط داخل الخوذة وحزام للذقن بنقطتين تثبيت .ويمكن ترقيتها بحزام ذقن بنقاط تثبيت أربعة
وبنظام تعليق بحشوة .الخوذة مصنوعة من عدة طبقات من القماش القذائفي العالي المشبع براتنج بالستيكي حراري .صممنا هذه
الخوذة ِّ
لتوفر الحماية ضد تهديدات الشظايا والمقذوفات.

المواصفات الفنية
مساحة الحماية

الرأس

الحجم

صغير ،ووسط ،وكبير ،وكبير ًّ
جدا

مستوى الحماية

 NIJ-STD- 0106.01المستوى IIIA
 HPW-TP-0401.01Bالمستوى IIIA
*  19 × 9مم من الرصاصات المصفحة بالكامل
( 1425±25 )FMJقدم/ث
*  44ماغنم  SWC-GC 1425±25قدم/ث

المادة القذائفية
(البالستية)

قماش األراميد أو .UHMWPE

الوزن

وسط  -نحو  1.4±0.1كجم

بلد المنشأ

كوريا الجنوبية
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لوح تدريع صلب
الخصائص واإلمكانيات
لوح التدريع الصلب المضاد للمقذوفات ،مصمَّم خصيصى الستخدامه في
وحدات العمليات الخاصة أو العمليات التكتيكية.

المواصفات الفنية
الحجم

 25x30سم

مستوى الحماية

 NIJالمستوى )IV (NIJ-STD- 0101.06
عند استخدامه مع سترة وقاية من المستوى IIIA
* عيار  M2 AP 2880±30 30.قدم/ث

اختبار BFS

أقل من  44مم

المادة القذائفية

لوح سراميكي مع ظهر من مادة PE

الوزن

نحو  2.7±0.3كجم

اللون

أسود

بلد المنشأ

كوريا الجنوبية

شبكة تمويه
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معدات القتال

الخصائص واإلمكانيات
نظام الشبكة مصمم لينسجم مع البيئة المحيطة قدر اإلمكان بتجنب
إظهار الحدود والتباينات ،سواء في نطاق الطيف المرئي أو نطاق
األشعة تحت الحمراء القصيرة.
يمكن استخدام تقنية المراقبة الحديثة لكشف تحركات الجنود ،حتى في
حالة عدم قدرة العين البشرية على كشفها.
تعمل طريقة الكشف هذه ً
أيضا في نطاق األشعة تحت الحمراء القريبة
والرادارات والمستشعرات الحرارية .تحمي شبكة تمويه Kolon
المركبات المدرعة والجنود من جميع عمليات الكشف هذه .متوفرة
بأنظمة وألوان مختلفة .وتتوفر منها شبكات مقاومة للمياه واللهب
والحرارة.

معدات القتال

KS SYSTEM

http://www.kssystem.co.kr
Tel: +82-31-359-1963 / Fax: +82-31-359-1939
E-mail: call2sharath@kssystem.co.kr / Add: 817-37 Seobong-ro, Munhak-ri,
Jeongnam-myun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

شركة  KS Systemالمحدودة؛ هي شركة رائدة في الجيل الجديد من صناعة العبوات
اإللكترونية؛ وهي متخصصة في صناعة المخابئ العسكرية والكابينات وما إلى ذلك.
كما أنها رائدة في صناعة الماكينات الدقيقة لمعدات أشباه الموصالت والمعدات الدفاعية ،بما في ذلك األسلحة الموجهة .عالوةً
على ذلك ،سوف تتحول شركة  KS Systemالمحدودة إلى شركة عالمية بتوسيع أعمالها في صناعات الجيل الرابع ،لتشمل
الصناعات الفضائية الجوية واألجهزة الكهربائية والروبوتات.

منضدة تحكم رئيسية عسكرية (كونسول) لألسطول
الخصائص واإلمكانيات

	يقوم على مبدأ تصميم مريح هندسيًّا/تصميم هيكلي خفيف الوزن
	تصميم يتوافق مع دروع الحماية من التشويشالكهرومغناطيسي

المواصفات الفنية

 تصميم يتوافق مع MIL-STD-901D -تصميم يتوافق مع MIL-STD-810G

حامل عسكري
الخصائص واإلمكانيات

 يقوم على مبدأ تصميم مريح هندسيًّا -تصميم هيكلي خفيف الوزن

المواصفات الفنية

 تصميم يتوافق مع MIL-STD-901D -تصميم يتوافق مع MIL-STD-810G

المأوى العسكري
الخصائص واإلمكانيات

	درع حماية من التشويش الكهرومغناطيسي/درع حماية من التشويش الراديوي
	نظام تبريد /تدفئة	االختبارات البيئية:هطول األمطار والفيضانات ،والسقوط
 -التحليل الهيكلي

المواصفات الفنية

	يراعي معيار MIL	ISO 20ft/30ft/40ft	-معدات الضغط اإليجابي
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معدات القتال

KYUNGCHANG INDUSTRY
http://www.kyungchang.com

Tel: +82-31-949-9360(3) / Fax: +82-31-949-4367
E-mail: sales@kyungchang.com
Add: 879-58, Bangchon-ro, Tanhyun-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, South Korea
لكثير من
تتمتع شركة  Kyungchang Industryبسمعة طيبة كمُصنِّ ٍع
ِّ
ومور ٍد ٍ

المعدات الشرطية والعسكرية في مختلف مجاالت الصناعات العسكرية .وتمتد خبرتها

وتقنياتها ألكثر من  35عامًا من الخبرة في تصنيع وتطوير أصناف المعدات العسكرية والشرطية ،كما تتمتع الشركة بإقامة
ً
شركات مع الكثير من الموردين والعمالء النهائيين العالميينِّ ،
مرضية لهم.
منتجات
وتقدم
ٍ

خزنة AK47
الخصائص واإلمكانيات
خزنات فئة عسكرية بسعة كبيرة

المواد

فوالذ /بوليمر

السعة

 15و 17و 33و 50طلقة عيار  9مم/
 13و 15و 31و 50طلقة لعيار 40
 26طلقة لعيار 45.

الوزن

 665~66جم

اللون

أسود/
ألوان أخرى (تختلف األلوان المستخدمة باختالف الطراز)

خزنة مسدس غلوك
الخصائص واإلمكانيات
خزنات ذات فئة عالية تتوافق مع مسدسات غلوك
ويمكن تخصيصها (األلوان ،والعالمات ،وما إلى ذلك).

المواصفات الفنية
المواد

فوالذ /بوليمر

السعة

 10طلقات 20 /طلقة 30 /طلقة 75 /طلقة (أسطوانة)

الوزن

 1,010~210جم

اللون

أسود /رمادي/
ألوان أخرى (تختلف األلوان المستخدمة باختالف الطراز)
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معدات القتال

المواصفات الفنية

خوذة واقية من المقذوفات
الخصائص واإلمكانيات
شبكة /وسادة فوم /قرص مضغوط /نظام تعليق دون مسامير
يتوفر غطاء نظارات الرؤية الليلية ( / .)NVGقضيب جانبي /قابل للتركيب بشريط فيلكرو

المواصفات الفنية
المواد

أراميدPE /

مستوى الحماية

 NIJالمستوى IIIA

الشكل

خوذة بنظام التدريع الشخصي للقوات األرضية (/)PASGT
خوذة اتصاالت متكاملة معيارية ( /)MICHخوذة مرتفعة الجوانب/
دون مسامير /وما إلى ذلك

الحجم

صغير ،وسط ،كبير ،كبير ًّ
جدا

الوزن

 1.5~1.3كجم

اللون

أسود /أخضر زيتوني /أصفر صحراوي /وما إلى ذلك

درع حماية من المقذوفات
الخصائص واإلمكانيات
يتوفر حامل متحرك لدرع بمستوى حماية  NIJالمستوى ( IVنحو  5كجم)
نافذة حماية من المقذوفات لرؤية أفضل

المواصفات الفنية
المواد

أراميد /PE /سيراميك وPE

مستوى الحماية

 NIJالمستوى  III / NIJالمستوى  III /NIJالمستوى IV

الحجم

 550 × 900مم ( NIJالمستوى / )IIIA/III
 500 × 900مم ( NIJالمستوى )IV

الوزن

 28~7كجم

اللون

أسود

كلبش ،وكلبش للقدمين
الخصائص واإلمكانيات
نظام قفل ثنائي
يتوفر جراب

المواصفات الفنية
المواد

فوالذ /ألومنيوم /فوالذ مقاوم للصدأ

الوزن

 350~175جم للكلبش 450 /لكلبش القدمين

- 308
309 -

معدات القتال

LOTUS INTERNATIONAL
http://www.lotusglobal.com

Tel: +82-32-671-4018 / Fax: +82-32-677-8446
E-mail: sales@lotusglobal.com / Add: 1005, 10F street 80, Jomaru-ro 385beon-gil,
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 14558, South Korea

تتخصص شركة  LOTUSفي توريد المعدات العسكرية والمهمات االستراتيجية
والمركبات المستخدمة في اإلنقاذ وفي مناطق الحرب ومناطق الكوارث وفي
البلدان أو األقاليم التي يتم فيها التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب ،وفي إرساء األمن الوطني مع التعاون مع األمم المتحدة.
شركة  LOTUSهي مُصنِّع معروف عالميًّا ،وتتعاون مع وحدات الجيش والشرطة ومعاهدهما التابعة في أكثر من  25بل ًدا.
تقدم شركة  LOTUSلعمالئهاً ،
ِّ
حلول ممتازة ومنتجات تقنية هي األحدث على مستوى العالم ،والشركة جاهزة لتصنيع جميع
المنتجات القادرة على التعامل مع مختلف الظروف ،وتصلح منتجاتنا ألي مكان في البر والبحر والجو ،ويمكن استخدامها من
جانب الشرطة وفي التخلص من الذخائر المتفجرة .ولتحقيق األداء المناسب المرضي لمنتجاتنا ،فقد جهزنا شركتنا بالعديد من
منشآت اإلنتاج الممتازة ،وحيث إن الشركة تنظر بعين االعتبار آلراء الخبراء في المجال بأقصى قدر ممكن ،فنحن نحاول أن
نلبي طلبات العمالء بأمثل طريقة ،ونسعى لتصميم وتطوير منتجات فعالة.
تتمتع  LOTUSبمنشآت تصنيع قادرة على تصنيع منتجات مخصصة ،ومنتجات تصنيع حسب التصميم األصلي ()ODM
ومنتجات حسب المعدات األصلية ( )OEMحسب احتياجات المستخدم النهائي .ونحن نعزز ثقة المستخدمين بإضافة الراحة

معدات القتال

والقيمة للمنتجات ،وذلك بتصميم وتطوير منتجات فعالة.

معدات الشرطة
الخصائص واإلمكانيات
	مدفع مياه لمكافحة الشغب (ينتظر حصوله على براءةاختراع) ،ودرع لمكافحة الشغب  3مم و 4مم و 6مم
	بذلة واقية من الرصاص ولمكافحة الشغب ،وقناع لمكافحةالشغب وقناع  4مم و 6مم ومعدات كهربائية لمكافحة الشغب
	درع ،وعصى لمكافحة الشغب ،ومركبة لنقل المجرمينالمقبوض عليهم
	درع جسم للشرطة ودرع مضادة للطعن وخوذة واقية منواق من المقذوفات
المقذوفات ،مع قناع ٍ
	-درع شفافة واقية من الرصاص للشرطة
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درع واقي/لوح مضاد للمقذوفات
الخصائص واإلمكانيات
تصنع شركة  LOTUSاللوح الخفيف المضاد للمقذوفات/
(حشوة الدروع الواقية) الخفيفة ،مع أكبر منشآت التصنيع لتجميعها

خوذة مضادة للرصاص
الخصائص واإلمكانيات
خوذة القتال مصممة لحماية الجنود من الشظايا ومن غيرها من
تهديدات المقذوفات ،وتوفر في الوقت نفسه راحة محسنة.
	ضد الرصاصات المصفحة بالكامل ( )FMJعيار  9مم و 44ماغنوم و TT30وTokarev
	-يستخدمها الجيش والقوات الخاصة والشرطة وفرق التدخل السريع

أجهزة التخلص من الذخائر المتفجرة
( /)EODالتخلص من الذخائر المتفجرة
المرتجلة ()IEDD
الخصائص واإلمكانيات

تكشف ًّ
كل من اإلشارات التناظرية والرقمية التي يمكن أن تستخدم
موجه عن بعد
في تفجير القنابل بجهاز  /ledمتفجر يدوي الصنع َّ
( ،)RCIEDوهو جهاز كشف حساس للغاية للكشف عن األجهزة
المتفجرة المرتجلة ،وقد صنعناه لكشف حتى أضعف صوت للمؤقتات
الميكانيكية وأنظمة التوقيت اإللكتروني في األجهزة المتفجرة المرتجلة.

المعدات التكتيكية
الخصائص واإلمكانيات
	جهاز تكتيكي للصعود وجهاز تكتيكي للنزولوسترة تكتيكية وفأس تكتيكي.
حافظة تكتيكية للساق وحقيبة حبل تكتيكية للساقوحبل تكتيكي وقفازات تكتيكية
	خوذة تكتيكية ونظارات تكتيكية وجهاز تثبيت تكتيكي للجسموحلقات تثبيت تكتيكية
	مشبث تكتيكي وخطاف تكتيكي وقاذف حبال تكتيكيوحقيبة تكتيكية

- 310
311 -

معدات القتال

NDT ENGINEERING & AEROSPACE

http://www.ndteng.co.kr

Tel: +82-55-264-9200 / Fax: +82-55-264-9203
E-mail: sales@ndteng.co.kr / Add: 11, Jayumuyeok 4-gil, Masanhoewon-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnamdo, 51343, South Korea

تسعى شركة  NDT ENGINEERING & AEROSPACEالمحدودة ،إلى تقديم حلول لمشكالت الطاقة
ً
ً
عالمية من خالل تطوير منتجات باستخدام الهالم الهوائي ( .)Aerogelونحن نركز على
مشكلة
التي أضحت
عمليات البحث والتطوير واالستثمار ،لتطوير أفضل المنتجات باستخدام مادة  ®AEROSQUAREالتي تكمل نقاط الضعف في
مواد الهالم الهوائي ضعيفة التحمل.

حصيرة النوم Aerosquare

المواصفات الفنية
اسم المنتج

حصيرة النوم Aerosquare

الوزن

 1.3كجم

الحجم

 1920ملم× 600ملم

بذلة نجاة Aerosquare
الخصائص واإلمكانيات
	بذلة نجاة تركيبية متعددة الوظائف	عزل حراري ووظيفة التمويه الحرارية والحماية من اإلشعاعالحرارية ووظائف متعددة أخرى
	تنوع االستخدامات*مكن استخدامها ككيس للنوم أو خيمة أو حصيرة للنوم أو
معطف مطر.
*يمكن استخدامها كبذلة تمويه حراري.
*يمكن استخدامها كنظام تمويه محمول بتجميع عدة طبقات منها.
*يمكن استخدامها كدرع حراري.
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المواصفات الفنية
اسم المنتج

بذلة نجاة Aerosquare

الوزن

 2.45كجم

الحجم

 1400مم× 1080مم

معدات القتال

الخصائص واإلمكانيات
	تحمي من الرطوبة الخارجية وتحافظ على الحرارة بشكل مناسب.	تمنع الهواء البارد من األرضيات في الشتاء	تحافظ على أداء عزل حراري ثابت ،دون التأثير على الحملالساقط عليه ،حتى عند استخدامها لوقت طويل ،وذلك بفضل
مقاومتها للضغط.
قطرا)
	تتميز بسماكة وحجم قليلين لنقلها بسهولة (أقل من  15سم ً(وأقل من  4مم سماكة)
	توفر حماية عالية من الحرارة في درجات الحرارة العالية	يمكن استخدامها كغطاء تمويه حرارية بفضل انخفاض توصيليتهاالحرارية

معدات القتال

TAK Textiles

http://www.taktextiles.com
E-mail: yutextile@taktextiles.com
Add: 805,8F, Ace Twin Tower 1st 285 Digital ro Guro Gu, South Korea

جاءت شركة  T.A.K Textilesللوجود في عام 1980
كمؤسسة ملكية فردية .وتقع الشركة في  ERODEتاميل
ً
شركة رائد ًة في المنسوجات الرجالية والقمصان الرجالية ومالءات  ،Dhotiوأكثر من ذلك بكثيرِّ .
ونقدم
نادو (الهند) .وتعد شركتنا
ً
مجموعة من المنتجات معروفة بين عمالئها ،بفضل الراحة التي تقدمها في االستخدام وتصميماتها الرشيقة وثبات ألوانها الملفتة للنظر

سترات النجاة (القوات الجوية ،المركبات المدرعة)
أوجه االستخدام
 قوات مكافحة الحريق الجيش الشرطة والقوات الرسمية -فريق اإلنقاذ لحاالت الطوارئ

الخصائص واإلمكانيات
يعد نسيج ® ARAMIYONمن األنسجة الرائدة
المصنوعة لمكافحة النيران والمصنوعة من مادة
 m-Aramidوالفيسكوز المضاد للنيران .وتتميز هاتان
المادتان بتوافقهما الجيد ،حيث إن مادة m-Aramid
مضادة للهب بشكل دائم فيما تساعد مادة الفيسكوز المضاد
للنيران الجسم على إطالق الحرارة الزائدة .تتوافق بشكل
خاص مع ألياف األراميد ،من شركتنا األم ،وتوفر أقصى
درجات األمان من خطر اللهب والحرارة غير المتوقعة.
	الحماية  -الحماية الحرارية بخصائص مثبطة للهبكامنة فيها
	الراحة  -تمدد طبيعي ونفاذة للهواء ومن السهلالعناية بها
	األمان  -ال تنصهر وال تذوب ومضادة للكهرباءالساكنة وغير معالجة كيميائيًّا
	-المتانة  -قوة ميكانيكية ممتازة ولون ثابت

المواصفات الفنية
االنتشار المحدود
للهب
بعد وقت التوهج
بعد وقت اللهب
امتداد الفحم

ISO 15025
m-Aramid 35%
فسكوز-مضاد للهب  200 %65جم/م
مقاوم للتمزق طبعة تمويه
(سدادة النسيج /لُحمة النسيج)  0/0ث

(سدادة النسيج /لُحمة النسيج)  0/0ث
(سدادة النسيج /لُحمة النسيج) 27/40مم

البقايا المنصهرة
أو المشتعلة

غير محدد

اللهب على الطرف
أو الحافة الجانبية

غير محدد
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معدات القتال

Hanbaek Aerospace

http://www.hbair.kr/

Tel: +82-2-2067-3093
Fax: +82-2-2067-3073
E-mail: hanbaek@hanbaekaerospace.com

نقدم حلول الرؤية الليلية

معدات القتال

نظارات الرؤية الليلية ()OE 7K

المواصفات الفنية
تكبير

×( 5× /3× /1اختياري)

نظام العدسات

 26مم
F/1.2

مجال الرؤية

40°

نطاق التركيز

 25حتى إلى ماالنهاية

تعديل الديوبتر

 2+إلى 6-

سرعة الغوص

 1م لـ  30دقيقة

تعديل الحدقتين

 71-55مم

نوع البطارية ()2

 1.5فولت أمبير

درجة الحرارة التشغيلية

 51°-مئوية إلى  49°+مئوية

األبعاد (مم)

152x76x152

الوزن (بالجرام)

 550بحد أقصى
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معدات القتال

TREKSTA

http://www.trekstamall.co.kr
Tel: +82-51-309-3664
E-mail: dhk@treksta.co.kr

العالمة التجارية األسرع في النمو في مجال أحذية الخروج! العتاد األكثر راحة في العالم!

بيادة (حذاء طويل الرقبة) (لفيالق مشاة البحرية لجمهورية كوريا)
الخصائص واإلمكانيات

مقاومة للماء ّ
ونفاذ للهواء

المواصفات الفنية
التقنية والمميزات
النعل الخارجي

نعل خارجي من مطاط النايلون HYPERGRIP-

النعل الخارجي.

TAM-08

الطول

 8.5بوصة

الوزن (قياس  8.5أمريكي)

 1,350جم حسب طلب الشراء

 جلد محبب بالكامل (سماكة 2.0 :مم~ 2.4مم) جلد محبب بالكامل منقوش (سماكة 1.2 :مم~ 1.6مم) جزء علوي من النايلونGORE-TEX -

بيادة (حذاء طويل الرقبة) (للطقس القارس)

بيادة (حذاء طويل الرقبة) صحراوية

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

اللون

أسود

الجزء العلوي

( F.G 2.0--2.4مقاوم للمياه/الرطوبة)
( F.G 1.0--1.4مقاوم للمياه/الرطوبة)

البطانة

نسيج متين 6A34
ثينسوالت  150جم
مقاومة للمياه عازلة رفيعة للبطانة

النعل الخارجي نعل خارجي مطاطي نايلون

جلد محبب بالكامل (سماكة 1.6 :مم~ 1.8مم)
جزء علوي من النايلون
غير ملطخ
النعل الخارجي

نعل خارجي من مطاط النايلون HYPERGRIP-

النعل الخارجي.

HG-13

الطول

 8.5بوصة

الوزن (قياس  9أمريكي)  1,250جم حسب طلب الشراء
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معدات القتال

VITAL PARACHUTE

http://www.parachute.kr or https://military.parachute.kr
Tel: +82 2 572 3069 / Fax: +82 2 572 3068
E-mail: sales@parachute.kr / Add: 4th floor, Samjin bldg., 596 Cheonho-daero,
Gwangjin Seoul 04986 Korea Republic

أوجه االستخدام

المواصفات الفنية

 مظالت عسكرية لألفراد مظالت نقل عسكرية مظالت عسكرية للطوارئ	مظالت عسكرية إلبطاء الطائرات (نزع /سحب) مظالت إنقاذ واستعادة مظالت شعالت كاشفة	-المواد :نسيج وحبال وحزام وشريط وعتاد

تتمتع جميع منتجاتنا بالكفاءة ،ويتم تصنيعها وفحصها بما يتفق
بدقة مع المعايير العسكرية المعمول بها ومواصفات  .PIAونحن
في  VITAL PARACHUTEنؤمن بتقديم أفضل الخدمات
االحترافية واألسعار التنافسية إلرضاء عمالئنا.

الخصائص واإلمكانيات
	 :MC1-1B/C/D/Eللقوات ،نظام خلفي،رئيسي ،حبل فتح مظلة ،قابل للتوجيه ،قطر
 35قدمًا ،قدرة على تعليق ً 360
رطل
	 :T-10B/C/Dللقوات ،نظام خلفي ،رئيسي ،حبلفتح مظلة ،غير قابل للتوجيه ،قطر  35قدمًا ،قدرة
على تعليق ً 360
رطل
  :MT-10للقوات ،نظام خلفي ،رئيسي ،حبل فتح مظلة ،قابل للتوجيه ،قطر  32قدمًا ،قدرة على تعليق  400رطلً	 :MT-10Rللقوات ،نظام الصدر ،احتياطية ،حبل فتح يدوي ،قابلة للتوجيه ،بقطر  26قدمًا ،وقادرة على تعليق ً 360رطل
	 :T-10R, MIRPSللقوات ،نظام الصدر ،احتياطية ،حبل فتح يدوي ،غير قابل للتوجيه ،قطر  24قدمًا ،قدرة على تعليقً 350
رطل
  :G-12D/Eقطر  64قدمًا ،حمولة  2,200رطل ،أقصى حمولة  3,500في حال الجمع بين اثنين ()2  :G-14قطر  34قدمًا ،حمولة  500رطل ،أقصى حمولة  1,500في حال الجمع بين ثالثة ()3  :BA-22نوع حر ،نظام خلفي ،آلية ،قطر  28قدمًا  :B-12/20نظام خلفي ،غير آلية ،قطر  28قدمًا مظلة تباطؤ للطائرات  :F-5قطر  15قدمًا مثبت نزع مقعد القذف -مظالت إنقاذ واستعادة  -مظالت شعالت كاشفة
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معدات القتال

أنظمة مظالت عسكرية ،وأنظمة توصيل جوي

معدات القتال

INTERLINK S & S
Tel: +82-2-6393-7718
Fax: +82-2-6393-7719
E-mail: interlinksns@yahoo.com

تصدر شركتنا  ،INTERLINK S & Sمعداتها العسكرية ُ
ِّ
والشرطية لجميع أنحاء العالم.
ونتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال ،حيث عمل مؤسس الشركة في هذا المجال لثالثين عامًا مكللة
بالنجاح .وبفضل قدرتنا على تنظيم الموارد والبحث والتطوير دوليًّا ،فنحن على يقين أننا سنساهم في تحقيق نجاح أعمالك .فإن كانت
لديك رغبة في توريد بضائع أو تطوير منتجات جديدة في مجال أعمالنا؛ فال تتردد في التواصل معنا إلبالغنا بمتطلباتك الخاصة.

المخلة العسكرية
أوجه االستخدام
 معدات أفراد لالستخدام العسكريالخصائص واإلمكانيات
تتكون حقيبة لوازم حزام العتاد الجندي من ً 16نوعا من المعدات المخصصة لألفراد.
( 13معدة للجندي 1 ،طقم في عبوة كرتونية)

المواصفات الفنية
	نسيج ® CORDURAأمريكي أو /نايلون إكسفورد /بوليستر إكسفورد	بطانة من نايلون إكسفورد /بوليستر إكسفوردسحاب  /YKKرابط نايلون أو رابط PP
 َ	-اللون :أي لون ثابت أو لون تمويه حسب طلب المستخدم النهائي

أفرول قتالي
أوجه االستخدام
 -معدات أفراد لالستخدام العسكري

المواصفات الفنية
القماش
 قطن أو بوليستر خليط من القطن /البوليستر خليط من النايلون /البوليستر قماش مقاوم للهب -تكوين النسيج واللون حسب الطلب (أي لون خالص وأي طباعة تمويه)
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درع واقي قياسي
أوجه االستخدام
 -معدات أفراد لالستخدام العسكري

الخصائص واإلمكانيات
 -مساحة الحماية :البطن  +الظهر  +الرقبة  +الفخذ  +الورك
 -نظام ربط يتكامل مع معدات حمل خفيفة الوزن المعيارية ()MOLLE
 -نظام خلع سريع للطوارئ بإبزيم الخلع السريع
 حزام لتعزيز أسفل البطن للرجال -سترة تدريع ذات حجم مناسب ،مع إبزيم إغالق وحزام للبطن
 -حلقات الحلق والياقة قابلة لإلزالة ،مع نظام الخاطف والربط الحلقي
 -جرابات جانبية قابلة لإلزالة /قابلة للتعديل

المواصفات الفنية

 )2لوح تدريع ناعم
 المادة القذائفيةKevlar / PE UD / Aramid UD : )3لوح تدريع صلب
 لوح PE -ألومينا أو كربيد السيليكون أو وجه من البورون  +ظهر PE

سترة  3في 1
أوجه االستخدام
 -معدات أفراد لالستخدام العسكري

الخصائص واإلمكانيات
 غالف خارجي مقاوم للماء ونفاذ للهواء غطاء رأس قابل للطي مقاوم للماءسحاب على الذراع للتهوية
 َّ بطانة قابلة لإلزالةالمواصفات الفنية
 قماش نايلون للطبقة الخارجية تبطين شبكي من البوليستر بطانة من الحشو أو الصوف -تكوين النسيج واللون حسب الطلب (أي لون خالص أو أي طباعة تمويه)
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معدات القتال

 )1سترة خارجية
نايلون منسوج هوائي CORDURA® ،أمريكي ،طالء بالبولي يوريثان
 بطانة من نايلون إكسفوردسحاب  /YKKرابط نايلون
 َ -اللون :أي لون ثابت أو لون تمويه حسب طلب المستخدم النهائي

دليل المنتجات الدفاعية الكورية

المحاكاة والنمذجة
والتدريب
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NAVIWORKS
INNOSIMULATION
ZIWOO INFORMATION & TECHNOLOGY
ARES
KOREA ELECOM
ACEWAVETECH
SEAWOLF MARINE
SOLVIT SYSTEM
WINTEK
REALTIMEWAVE

المحاكاة والنمذجة والتدريب

Naviworks

http://www.naviworks.com
Tel: +82-31-687-2004 / Fax: +82-31-687-2100
E-mail: info@naviworks.com, parkhy@naviworks.com / Add: 41-18, Burim-ro
170 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, South Korea

شركة  Naviworks Coالمحدودة هي شركة تدريب افتراضية متخصصة في نظم المعلومات.
ونظراً لكونها خبيرة في المحاكاة الشاملة والتحكم الذكي المبني على الواقع الموسع
 ،eXtended Reality(XR)فقد نجحت  Naviworksفي تطوير محاكي تدريب الطيران التكتيكي ومحاكي التحقق من
نظام الحروب البحرية وأنظمة التدريب االفتراضية للقوات المسلحة /التدريب على السالمة العامة.
عالو ًة على ذلك ،قامت الشركة بتطوير وتوريد حلول بإمكانها عرض وبناء حالة ميدان المعركة الفعلية ،برسوم جرافيكية ثنائية/
ثالثية األبعاد لنظام  .C4Iتبذل شركة  Naviworksقصارى جهدها لتكون شركة رائدة في ابتكارات العمالء لتصنع مستقبل
نظم المعلومات.

منصة التدريب التكتيكي القابل إلعادة التهيئة RTTP
الخصائص واإلمكانيات
هي منصة مصممة لخدمة أغراض تقديم
التدريب األساسي والتكتيكي للطائرات ذات
األجنحة الدوارة والثابتة والمعدات األرضية،
المستخدمة في األغراض العسكرية والعامة.
وهي متخصصة في مساعدة الطيارين على
التحكم في الطائرات الفردية ،وكذلك التدريب
على تكتيكات قيادة القوات /الفريق ،عبر العمل
المشترك.
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منصة محاكي الواقع االفتراضي VRSP
الخصائص واإلمكانيات
محاكي واقع افتراضي فريد من نوعه ،يجمع تقنية الواقع
االفتراضي المبنية على اللمس ،مع جهاز التحكم في منصة
التدريب المتعدد التي يمكنها التحكم في مختلف أنواع المروحيات
والمقاتالت والمركبات البرية.

المواصفات الفنية
	ميدان المعركة الواقعية المعروضة على شاشة مركبة علويةHMD
	لوحة األداة االفتراضية القابلة للتغيير ،وقفاز اللمس المعتمد علىالوضعية
 التدريب التكتيكي على مستوى الفريق ،من خالل ربط مجموعة من المحاكيات -أنواع التدريب المختلفة من خالل تغيير الوحدة

الخصائص واإلمكانيات
طريقة التدريب المثالية ببرنامج التدريب على المعارك االفتراضية ،على
مستوى الكتيبة والفيلق والشركة ،للتكتيكات العلمية الثنائية

المواصفات الفنية
	التدريب التكتيكي على مستوى الفريق حتى  300فرد بصورة متزامنة	النمذجة ثالثية األبعاد /محرر األرضية والسناريوهات غير المحدودةومراجعة ما بعد اإلجراء
	التكتيكات المعادية من خالل الذكاء االصطناعي	مجموعة متنوعة من واجهة أرضيات التدريب مع جميع األجهزةواألنظمة األخرى

- 321
320 -

المحاكاة والنمذجة والتدريب

تدريب المعركة الواقعية /RealBX
برنامج التدريب االفتراضي VTS

المحاكاة والنمذجة والتدريب

INNOSIMULATION

http://www.innosim.com

Tel: +82-2-304-9500 / Fax: +82-2-304-3004
E-mail: info@innosim.com
Add: 20F, 396 World cup buk-ro, Mapo-Su, Seoul, South Korea
 INNOSIMULATIONهي الشركة الرائدة عالمياً في توريد األبحاث ومنتجات وحلول محاكي
التدريب لمجموعة كبيرة من المركبات واألنظمة ،بما في ذلك المركبات األرضية ومركبات
السكك الحديدية والسفن والطائرات ،في االستخدامات المدنية والعسكرية .وتصمم الشركة وتدمج المنتجات ،للوفاء بمتطلبات
واستخدامات العمالء .كانت بداية الشركة في مختبر جامعي ،واكتسبت الخبرات والتجارب البحثية الموسعة في محاكاة الدفع،
ً
مكانة رائد ًة عالميًّا في المحاكاة والتدريب ،وتسعى الشركة إلى تطوير تقنيات ومنتجات جديدة ،لتزويد العمالء بأفضل
وتحتل اآلن
الحلول التي تفي باحتياجاتهم .تلتزم الشركة برضا العمالء ورفاهية الموظفين وسالمة وأمن المجتمع.

محاكي قيادة عسكري لألغراض العسكرية
الخصائص واإلمكانيات
	مهارات الدفع الواقعية ،مع قوة ردة فعل عجلة القيادة وآلية إنتاج اهتزازاتالقابض
	يشابه استخدام مقعد السائق الفعلي ،من خالل قطع المركبة أو الشاحنة العسكريةالفعلية
	شاشة كبيرة تُستخدم لعرض صورة القيادة التي تشابه زاوية رؤية القيادة الفعلية الصيانة الفعَّالة من خالل الغطاء القابل للفك واإلزالة حاسوب بأحدث المواصفات واجهة سهلة االستخدام برنامج مع العمليات األساسية ،عالو ًة على سيناريوهات التدريب على السيطرة نظام التشغيل البيني الداعم ،مع وضعية التشغيل /اإليقاف والواقع االفتراضي/الواقع الحي واالفتراضي

المواصفات الفنية
	يمكن التغيير حسب الحركاتوالمركبات والخيارات.
الحجم

 2م (عرض) 1.8 /م (طول) 1.8 /م (ارتفاع)

الوزن

يختلف باختالف محور الحركة
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محاكي التدريب على التحكم باألضرار
الخصائص واإلمكانيات
 يحاكي الهيكل الفعلي وحركة السفينة يحاكي حاالت األضرار (الفيضان والحرائق وانقطاع التيار)	يتيح ًأنواعا مختلفة من السيناريوهات التدريبية وقوة التدريب
	يعمل تلقائيًّا من خالل السيناريو الموضوع من المعلم المراقبة الفورية والتحكم في حالة التدريب المراقبة الفورية والتحكم عن بُعد في جميع أجهزة السالمة والمعدات ِّيقدم تقييمات أوتوماتيكية ومراجعة وتحليل لنتائج التدريب
ِّ
 يقدم الخبرة غير المباشرة لمختلف األضرار ،مع تحسين مهارات التحكم باألضرار -المعدات واألدوات األصلية المخصصة للتحكم في األضرار والتي يجري استخدامها على ظهر السفينة

الحجم

 9م (عرض) 10 /م (طول)  8 /م (ارتفاع)

الحمولة الكاملة
لوزن اإلزاحة

 250طن (الجسم  150 :طن ،الماء 83 :طن ،األفراد 5 :طن
معدات التدريب 2 :طن)

أقصى سعة

( 70المتدربين :65 :المدربين)5 :

زاوية /دورة التشغيل

 15 -/+درجة 20-60 /ثانية

اإلغراق األقصى:

السطح األول 1.3 :متر ،السطح الثاني 0.3 :م

االرتفاع

الفيضان ،الحريق ،انقطاع التيار ،إصابة األفراد

محاكاة األضرار

التوقف الطارئ ،الدائرة التلفزيونية المغلقة
مستشعرات المراقبة المختلفة .. ،إلخ.

النظام المركزي

غرفة التحكم (داخل المبنى)

غرفة التحكم

غرفة التحكم الموضعية (داخل الجسم)

محاكي التدريب التكتيكي على الدبابة
الخصائص واإلمكانيات
	التدريب الفردي على المراقبة والتحكم ،في المواقف غيرالمتوقعة
 ِّ	مقدمة ومراجعة التدريب من خالل نظام المُعلِّم
	تحليل صورة التدريب ومهام التقييم مع نظام المراقبة القدرة على تنفيذ التدريبات المشتركة التدريب الذاتي دون مُعلِّم	إنشاء صورة األرض المماثلة لألرض الفعلية	-تطوير صورة معسكر القاعدة وميدان الرماية

المواصفات الفنية
الحجم

 5.2م (العرض) 5.6 /م (الطول) 3.7 /م (االرتفاع)

الوزن

 3.5طن

تدوير البرج

225-/+

* البرج المدمج
* توفير ِّ
مشغل سادسي المحاور
* أجهزة القيادة والرماية المركبة
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المحاكاة والنمذجة والتدريب

المواصفات الفنية

نظام تدريب الصيانة االفتراضي
الخصائص واإلمكانيات
 توفير بيئة الصيانة الفعلية على أساس الشاشة العلوية المركبة توفير أداة فعالة للتدريب ضمن بيئة آمنة تطوير مهارات ومعلومات الصيانة -تقديم المالحظات الفورية التي يحتاجها المتدربون لتحقيق الهدف الموضوع

المواصفات الفنية
 نظام التدريب الحاسوبي CBTيعزز نظا ُم تدريب الصيانة االفتراضي ،مهارات إصالح وصيانة المتدربين
للطائرات والسفن والدبابات والقطارات والمركبات .على أساس محتويات
تدريب الواقع االفتراضي ،ي ِّ
ُمكن النظا ُم المتدربين من الحصول على تحديث
ً
خبرات واقعية في بيئة آمنة .يتيح بيئة تدريب
تكنولوجيا الصيانة ،باعتبارها
ٍ
شاملة ،إذ يمكن اكتساب المهارات لتقليص التكلفة والوقت وتعزيز الكفاءة
الوظيفية.

نظام تكتيكي للتدريب بالواقع االفتراضي
الخصائص واإلمكانيات
 التقاط حركة كامل الجسم بصورة السلكية إتاحة الحركة الحرة غير المقيدة بصورة السلكية االرتباط الشبكي مع المتدربين والتجسيدات في العالم الواقعي التطبيق على مختلف األسلحة (إتش ،إم ،كي .. ،إلخ) القدرة على ربط األسلحة السلكيًّا إتاحة المخزن اإللكتروني الربط الشبكي مع أسلحة المتدرب	مستشعرات واقعية مثل صدمة السالح والربط مع أجهزة الجسم(الرأس ،الجسم ،الذراع ،القدم)
 الربط الشبكي مع صدمة السالح /الربط مع النظام االفتراضي توفير المنتجات المصمَّمة خصيصاً	توفير أفضل منصة واقع افتراضي لبيئة التطوير والتشغيل توفير دمج النظام -توفير نظام محرر للسيناريو واألرض ،نظام التزود بالوقود في الهواء

المواصفات الفنية
نظام التدريب التكتيكي بالواقع االفتراضي؛ هو نظام تدريبي مصمَّم لدعم التدريب التكتيكي على مستوى األفراد والفريق ،على
أساس بيئة التدريب المصطنعة  .STEيتيح بيئة حرب مثالية لمختلف أشكال التدريب ،من تدريب المشاة األساسي ،إلى قيادة
حرب افتراضي ٍة واقعية ،وشاشة علوية مركبة عالية الوضوح ،وأجهزة تمييز الحركة،
الحرب الخاصة .يتكون النظام من بيئة ٍ
ومجموعة من أسلحة المحاكاة وأجهزة تمييز صدمة السالح /األجهزة المرتبطة ومنصة الواقع االفتراضي.
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Ziwoo Information & Technology
http://www.shooting-guide.com

Tel: +82-31-777-5070 / Fax: +82-31-777-5071
E-mail: Brian727@ziwooit.com / Add: #1004, 177, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyunggi-do, Republic of Korea
لعشرين عاماً ،تمثلت أعمال  Ziwoo I&Tفي تطوير وتوريد المنتجات المتعلقة بنظم المعلومات ومختلف
المشروعات ذات الصلة بالمؤسسات الحكومية والكيانات التابعة لها في األسواق العالمية .وعلى األخص،
تخصصت  Ziwoo I&Tفي التصميم والتطوير والتنفيذ في مجال نظام محاكاة الرماية االفتراضية التكتيكية لتعزيز قدرات
الجنود على إدارة مهارات الرماية وإمكانيات رد الفعل من خالل التدريب الذكي على "توجيه الرماية" والذي ابتكره المهندسون
المؤهلون بصورة فريدة وموثوقة في قسم األبحاث والتطوير التابع للشركة.

محاكاة الرماية التكتيكية واالفتراضية ( 10ميادين)
أوجه االستخدام
 المنطقة العسكرية ،المنطقة الشرطية ،قوات التدخل السريع ،األكاديمية العسكرية ،المؤسسة األمنية -منطقة التدريب على الرماية بالمحاكاة االفتراضية

المواصفات الفنية
شاشة العرض من النوع الثابت

 15م ×  4م

شاحن ثاني أكسيد الكربون

من النوعية الثابتة ،بما في ذلك
 4وحدات شحن

التركيب

بما في ذلك الكابالت
وأجهزة االتصاالت

األدوات األساسية

لإلصالح

الدليل

دليل التشغيل /الدليل الفني

التدريب

 2فرد ×  5أيام

نظام الصوت

نظام الصوت

نظام الفيديو

نظام الفيديو
شاشة المراقب
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الخصائص واإلمكانيات
يمكن للمتدربين استخدام النظام في المكان المخصص لتثبيت النظام بصورة دائمة ،وتدريب حتى  10متدربين في ذات الوقت
بأسلحة مختلفة .عالو ًة على ذلك ،يمكن توسيع النظام ليضم حتى  20ميدا ًنا ،بإضافة نظام  10ميادين إضافية بصورة فعَّالة
للتدريب الجماعي.

أطقم المحاكاة
أوجه االستخدام

المواصفات الفنية

	المنطقة العسكرية ،المنطقة الشرطية ،قوات التدخلالسريع ،األكاديمية العسكرية ،المؤسسة األمنية
	-منطقة التدريب على الرماية بالمحاكاة االفتراضية

المخزن

الخصائص واإلمكانيات
يمكن إصالح األسلحة الواقعية لتكون أسلحة
محاكاة ،من خالل استبدال مجموعة المزالج
األصلية والمخزن بأطقم المحاكاة ،مثل تركيب
وحدة ليزر األشعة تحت الحمراء على األسلحة
الواقعية أو بنادق الهواء ،بما في ذلك مختلف
المسدسات للرمايةً ،
بدل من الذخيرة الحقيقية.
على األخص ،يمكن ألطقم محاكاة  Ziwooإصدار
ارتداد قوي للغاية تماماً مثل األسلحة الفعلية.

مجموعة المزالج

وحدة الليزر

الحجم

79x170x22.4T

المادة

AL7075-T6

الوزن

 535جم (شحن كامل)

السعة

 57مل

نوع الغاز

CO2

نوع الشحن

شحن الغاز

الحجم

25.2x26.7x160

المواد

مواصفات عسكرية فوالذ

الوزن

 338جم

الحجم

52x74.5x31

المواد

ألومنيوم

الوزن

 211جم

برامج التشغيل
المواصفات الفنية

أوجه االستخدام
	المنطقة العسكرية ،المنطقة الشرطية ،قوات التدخل السريع،األكاديمية العسكرية ،المؤسسة األمنية
 -منطقة التدريب على الرماية بالمحاكاة االفتراضية

الخصائص واإلمكانيات
دليل الرماية؛ هو برنامج تدريب رماية تفاعلي بالكامل ثالثي
األبعاد يتيح بيئة اصطناعية أساسية مالئمة لمجموعة كبيرة
من التدريبات والتجارب العسكرية يُستخدم مع أحدث التقنيات
المثبتة ،حتى يخضع العمالء لنفس التجارب المتقدمة خالل
التدريب .ليكون ولوج العمالء ً
سهل للغاية ،مع مرونة الضبط
حسب الحاجة ،يحتفظ النظام دائمًا بهندسة مفتوحة ،مع حل
التدريب ِّ
الموفر للتكلفة وشديد الموثوقية .بعد الخضوع للتدريب
على النظام ،يضمن العمالء بلوغ الهدف النهائي مثل المعرفة
التامة بنظام المحاكاة والتعامل المباشر مع األسلحة ومهارات
الرماية والتدريب على التصويب والتدريب على عدم التصويب
والتدريبات المشتركة ،ومجموعة كبيرة من التدريب الجماعي
التكتيكي ،مع مجموعة من السيناريوهات المختلفة.
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 نظام التشغيل ويندوز 10 برنامج التطبيق التفصيلي* تدريب القناص
* المحاكاة من خالل– التدريب على المسافة
* من خالل–التدريب على الموسم
* من خالل–التدريب على المناخ
* التدريب السيبراني
* التدريب النهاري والليلي
* التدريب على السناريو
	* تدريب التصويب وعدم التصويب /التقديري

المحاكاة والنمذجة والتدريب

ARES

http://www.aresinfo.com
Tel: +82-42-861-0743(223) / Fax: +82-42-861-0744
E-mail: sds011@aresinfo.com
Add: 6F Goldplaza, 157, Noeun-ro, Yuseong-gu, Daejeon-City, South Korea

إن شركة ""ARES Co. Ltd؛ هي شريك نظم المعلومات الموثوق التي تحقق أهداف وأحالم
العمالء ،وتخطو بثبات لتحتل صدارة العالم في الصادرات""ARES.؛ هي شركة رائدة تكتسب
ثقة العمالء ،من خالل الحلول المثالية وبناء األنظمة على أساس اإلمكانات المتخصصة والتكنولوجيا في مجاالت النمذجة
والمحاكاة الدفاعية.

نموذج أريز للتدريب الحربي ()ARES-J
أوجه االستخدام
 المنطقة العسكرية ،المنطقة الشرطية ،قوات التدخل السريع ،األكاديمية العسكرية ،المؤسسة األمنية -منطقة التدريب على الرماية بالمحاكاة االفتراضية

المواصفات الفنية
يتيح التدريب والمحاكاة لمختلف العمليات ،مثل العمليات البرية والبحرية والجوية والخاصة والمشتركة.
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الخصائص واإلمكانيات
	يتكون من سيناريو التدريب وبرنامج النمذجة والمحاكاة والخريطة التكتيكية والبرنامج المرئيوالتعريفي ثالثي األبعاد
* يتيح نمذجة ومحاكاة المهمة والمعدات واألغراض
 يتيح قابلية تمديد النموذج والمرونة والواجهة المستندة على الهندسة عالية المستوى /البنية التحتية التشغيلية HLA/RTIوالتشغيل البيني

نموذج تحليل معارك القوات الجوية ACAM
أوجه االستخدام
محاكاة االشتباك لتحليل تأثير السالح وتكتيكات المناورات الجوية ،من خالل محاكاة تكتيكات الهجوم والدفاع

الخصائص واإلمكانيات
يتكون من أداة إدارة قاعدة البيانات (سيناريو ونتائج التدريب) وبرنامج النمذجة والمحاكاة ،وبرنامج التحليل باستخدام
خريطة الوضع التكتيكي ثنائية /ثالثية األبعاد.
 تقديم نتائج تحليل المهمة بحسب حالة االشتباك.* نسبة دقة الهدف واحتمالية األضرار والمناورة التكتيكية ونتائج االشتباك .. ،إلخ.

المواصفات الفنية
يقدم تحليل تأثير تكتيكات الهجوم وتحليل نتائج المهمة وتوصيات السالح المثالي ،من خالل محاكاة حالة االشتباك الجو -
جو والجو  -أرض.

مدرب السرعة التكتيكية ()ASTT
أوجه االستخدام
تحسين إمكانية المعارك الحربية لمجموعة الحرب والقطعة الحربية ،من خالل حالة معاركة السفينة الحربية
ومحاكاة التدريب التكتيكي

الخصائص واإلمكانيات
	تنفيذ مخطط اإلبحار اإللكتروني  ENCعلى أساس الطائرة S-57تنفيذ برنامج الخريطة التكتيكية والمعلم على أساس مخطط اإلبحار اإللكتروني. المعدات على ظهر السفينة (األسلحة /المستشعرات .. ،إلخ) والنمذجة والمحاكاة* المستشعرات مثل الرادار ومعدات الحرب اإللكترونية والسونار .. ،إلخ.
* األسلحة مثل الرشاشات والصواريخ الموجهة والطوربيدات /الشراك الخداعية .. ،إلخ.
	محاكاة بيئة ميدان المعركة وتنفيذ نظام التدريب التكتيكي التواصل الصوتي (الكامل أو القطاعي) بين مجموعة المشاركين تشفير السيناريو والبيانات التكتيكية -الواجهة بين المواقع للتدريب التكتيكي المتكامل بين الكتائب

المواصفات الفنية
يتيح التدريب والمحاكاة التكتيكية للعمليات لمضادة للطائرات والسفن والغواصات لكتائب
المعركة ووحدة السفن
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محاكي مظلة  ARES()APS
أوجه االستخدام
كفاءة إجراء القفز بالمظالت وتدريب الفريق للقوات المجوقلة (اإلنزال الجوي)

الخصائص واإلمكانيات
	هو نظام تدريب ومحاكاة ملموس ،مبني على النموذج الديناميكي للمظلة دقيقة األداء والواقع االفتراضي الشامل ثالثي األبعادوأنظمة الحركة الموثوقة
 يحاكي السقوط الحر (االرتفاع العالي والفتح العالي  ،HAHOاالرتفاع العالي والفتح المتوسط  ،HAMOاالرتفاع العاليوالفتح المنخفض )HALO
 يحاكي ديناميكيات المظلة (األنواع الدائرية والهوائية المضغوطة) وتأثيرات الرياح والوظائف المتعددة ِّ	يقدم واقعًا افتراضيًّا ثالثي األبعاد ،على أساس الشاشة العلوية المركبة وتأثيرات المناخ ومستشعر الحركة ونظام الحركة ونظام
نافخ الهواء

المواصفات الفنية
	يتيح اإلجراءات العادية والطارئة والتدريبات المستقلة والجماعيةللقوات المجوقلة (اإلنزال الجوي).
* يمكن للمتدربين تحسين إمكانات النجاة والمهمة
والمواقف التكتيكية.

محاكي قذف طيار القوات الجوية AEPS

الخصائص واإلمكانيات
	هو نظام تدريب ومحاكاة ملموس ،مبني على النموذج الديناميكي للمظلة دقيقة األداء والواقع االفتراضي الشامل ثالثي األبعادوأنظمة الحركة الموثوقة
 يحاكي ديناميكيات المظلة (األنواع الدائرية والهوائية المضغوطة) وتأثيرات الرياح والوظائف المتعددة يقدم واقعًا افتراضيًّا ثالثي األبعاد ،على أساس الشاشة العلوية المركبة وتأثيرات المناخ ومستشعر الحركة ونظام الحركة ونظامنافخ الهواء

المواصفات الفنية
 يتيح اإلجراءات العادية والطارئة والتدريبات المستقلة والجماعية لطياري القوات الجوية.* يمكن للمتدربين تحسين إمكانات النجاة والمهمة والمواقف التكتيكية.

- 329
328 -

المحاكاة والنمذجة والتدريب

أوجه االستخدام
التدريب على إجراءات قذف الطيار والهبوط بالمظلة

محاكي مقصورة قيادة السفينة الحربية WCCS
أوجه االستخدام
تحسين إمكانيات العملية لتعقب الموجات الراديوية لضابط صف ومشغل
التحكم في النيران ،باستخدام مقصورة القيادة ()WSA-423

الخصائص واإلمكانيات
	كشف األهداف والتعقب وإدارة معلومات التعقب ،من خالل رادارالتحكم في النيران
	عرض حالة نظام األعطال ومعدات الواجهة(البحث والتطوير ،السونار ،تدابير الدعم اإللكتروني .. ،إلخ)
	عمليات العرض التكتيكي المضادة للطائرات والسفن والغواصاتوتحديد األهداف وتقييم المخاطر

المواصفات الفنية
يتيح التعقب بالموجات الراديوية ومهام التدريب على مكافحة التحكم النيراني ،باستخدام محاكي مقصورة القيادة ()SA-423
للفرقاطة البحرية وكورفيت الدورية الحربي.

الموجه من سفينة إلى سفينة STSGMS
محاكي الصاروخ
َّ
أوجه االستخدام
المحسن،
الموجه من سفينة إلى سفينة (الهاربون
تحسين إمكانية التشغيل للصاروخ
َّ
َّ
صاروخ سي ستار الكوري) ومعدات نظام القاذف

الخصائص واإلمكانيات
المحسن
	محاكاة إجراءات التشغيل والمهمة ألجهزة قاذف "الهاربون"َّ
* لوحة مؤشر التحكم في سالح الهاربون  ،HWCIPمقصورة التحكم في أسلحة
الهاربون HWCCLSU ،HTM ،HGMS ،LRA ،
	محاكاة إجراءات التشغيل والمهمة لجهاز قاذف صاروخ "سي ستار" الكوري* مقصورة مراقبة التشغيل والقاذف والتحكم في قوة الذخيرة وجهاز الواجهة

المواصفات الفنية
الموجه
يتيح التدريب على كفاءة إجراءات تشغيل المعدات باستخدام محاكي الصاروخ
َّ
من سفينة إلى سفينة (الهاربون المحسن ،وصاروخ "سي ستار" الكوري)
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KOREA ELECOM

http://www.koreaelecom.com
Tel: +82-31-338-0321 / Fax: +82-31-338-4477
E-mail: koreaelecom@koreaelecom.com / Add: 51, Euni-ro 20beon-gil, Yangji-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

قامت " ،"Korea Elecomالتي تأسست في عام  ،2002بتوريد مختلف
المنتجات الدفاعية ،بما في ذلك اإللكترونيات ورادارات الدفاع .طوَّرت
الشركة نظام مايلز  MILESبالتكنولوجيا الرائدة ،وشغلت مركز تدريب الشركة ومستوى الكتيبة (العمليات العسكرية على
األرض الممهدة  ،)MOUTوشاركت في مركز تدريب اللواء (مركز التدريب القتالي الكوري  .)KCTCفي عام ،2019
تأسست الشركة في صورة شركة تابعة لشركة" إينو سيموليشن" ،وهي شركة متخصصة في التدريب االفتراضي وأجهزة
المحاكاة بالواقع االفتراضي ،لتحسين تنافسية نظام التدريب .LVCG

نظام مايلز MILES
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات
 التدريب الحي الواقعي :األسلحة المباشرة وغير المباشرة ونظام تحديد المواقع واالتصال تخطيط العملية /التزود بالوقود في الجو /برنامج الصيانة التدريب في كافة المواقع وعلى كافة األراضي نظام مرن ِّوموفر للتكاليف اعتما ًدا على حاجة العمالء
 -المكونات الموثوقة والمتينةMIL-STD-810, MIL-STD-461 :

المواصفات الفنية

ً
وصول إلى األفواج
 التدريب الحي للكتائب	محاكاة جميع أحداث وظروف المعارك الفعلية	نظام تحديد المواقع وشبكة اتصال البيانات ثنائية االتجاه جميع األسلحة :األسلحة المباشرة وغير المباشرة -محاكاة األلغام واألسلحة الكيماوية ومنطقة الحواجز
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 التدريب العسكري الحي للقواتً
وصول إلى األفواج
 -التدريب الميداني للكتائب

منتجات مايلز – الكاشف الشخصي
أوجه االستخدام
 التدريب العسكري الحي للقوات -كاشف الليزر لتحديد رصاصة الليزر من مرسل مايلز

الخصائص واإلمكانيات

 نوعان :طقم سلكي مع ً 14كاشفا أو سترة السلكية مع  8كواشف
 مجهَّز بجيوب ومجموعات تركيب ،لربط معدات التدريب الشخصية مكافحة الغش :إزالة البطارية والكشف قابل للغسيل والتهوية بشباك جزئية :BIT -الفحص المدمج بتشغيل الطاقة والفحص المدمج بواسطة المشغل

المواصفات الفنية
الكشف

السمت  360درجة ،االرتفاع  180درجة

البطارية

أيون ليثيوم الماغنسيوم قابلة للشحن

عمر البطارية

 500ساعة

* شبكة شخصية السلكية مع المرسل المرتبط
* MIL-STD-810/MIL-STD-461

النوع الالسلكي

النوع السلكي

منتجات مايلز – كاشف المركبات
أوجه االستخدام

 التدريب العسكري الحي للقوات -كاشف الليزر لتحديد رصاصة الليزر من مرسل مايلز

الخصائص واإلمكانيات

	اعتما ًدا على الجسم المستهدف (مثل الدبابات والمصفحات) ،تُ َّعدل الكمية ووضعية توصيل الكاشف.
 ضمان التوصيل القوي مقابل االهتزاز والصدمة الناتجة بسبب تشغيل المركبة.	يتيح مؤشر حالة الوقف  KSIمخرجات بصرية بزاوية سمت  360درجة لعرض مختلف الحاالت مع شاشة إل إيدي ثالثية األلوان.
	ينقل فاحص التوصيل معلومات المركبة إلى كاشف المتدرب لمعالجة حالة التوصيل (الشاحنة والدبابات والحوامات). :BIT -الفحص المدمج بتشغيل الطاقة والفحص المدمج بواسطة المشغل

المواصفات الفنية
الكشف

السمت  360درجة
االرتفاع  180درجة

البطارية

أيون ليثيوم الماغنسيوم قابلة للشحن

عمر البطارية

 500ساعة

فاحص التوصيل

* شبكة شخصية السلكية مع المرسل المرتبط
* MIL-STD-810/MIL-STD-461
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كاشف
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كاشف حالة
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المحاكاة والنمذجة والتدريب

ACEWAVETECH

http://acewavetech.com

Tel: +82-32-831-0401 / Fax: +82-32-831-0298
E-mail: sales@acewavetech.com / Add: #804 Building B. Smart Valley,
214 Songdo-Dong, Yeonsu-Gu, Incheon, Korea, 406-840

تعمل شركة  )AWT( ACEWAVETECHفي تصميم وتصنيع المنتجات
الالسلكية الرائدة عالية التقنية وذلك منذ أن تأسست في  .2002تُستخدم منتجات
وأنظمة وخدمات " "AWTفي االتصاالت السلكية والال سلكية والدفاع والفضاء وعلوم الحياة ،وصناعات الفحص والقياس.
تشتمل منتجات "إيه دبليو تي" ،على أجهزة فحص المعايرة البينية السلبية  PIMومحلالت تحديد الهوية بالموجات الراديوية
 RFIDومحلالت الشكل الموجي ومولدات إشارة الرادار ومحاكيات هدف الرادار وأنظمة التقاط وتسجيل اإلشارة عالية السرعة
واألنظمة حتى  40جيجا هرتز ،عالو ًة على تطوير أنظمة العمالء المحددة .يقع مقر "إيه دبليو تي" ،في إنشيون  -كوريا
الجنوبية ،ويقع مكتب المبيعات والدعم في الواليات المتحدة األمريكية "إيه دبليو تي جلوبال إل إل سي" في بارسيباني ،بوالية
نيوجيرسي ،والس فيجاس بوالية نيفادا.

محاكي إشارات الرادار المتقدم المتعدد

المواصفات الفنية
حلول الفحص والتدريب العملياتي الميداني لمستقبل إنذار الرادار أو
التدابير المضادة اإللكترونية المجوقلة (اإلنزال الجوي) /المحمولة على ظهر السفينة
 تصميم تجربة المستخدم  UXالحدسي وسهولة التشغيل الوزن المكتنز والخفيف التصميم والتشغيل الثابت في الظروف الماطرة الموديل األساسي ( 2-18جيجا هرتز) مع الهوائي الداخلي مجموعة التردد االختيارية 2-0.5 :جيجا هرتز 40-18 ،جيجا هرتز توليد إشارة الرادار المتعددة معايرة التردد :ثابت ،وثاب ،سريع معايرة النبض :ثابت ،متدرج ،متذبذب معايرة المسح اختياري :معايرة التردد على النبض ،معايرة المرحلة على النبض -متاح التشغيل بالبطارية
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الخصائص واإلمكانيات
 مستقبل تحذير رادار الفحص قياس المراقبة اإللكترونية وأنظمة اإلجراءات المضادة اإللكترونية	-فحص إمكانيات الكشف والتحديد للقوات المجوقلة (اإلنزال الجوي) والغواصات والمركبات ضد أحدث التهديدات المعادية

المحاكاة والنمذجة والتدريب

SEAWOLF MARINE

http://www.seawolfmall.co.kr
Tel: +82-51-503-2581
Fax: +82-51-503-2506
E-mail: seawolf502@daum.com

"جوست وورلد" Ghost World؛ هو نظام شراك خداعية يقوم بخداع األعداء وقادر على استخدام
التدريب الحقيقي ،واستخدام التقنيات التي تمكنت "سيولف مارين" من تجميعها على مدى أكثر من 30
عامًا .الشراك الخداعية من شركة " ،"Seawolf Marineهو أفضل حل لخداع األعداء الذي يرد بصورة مثالية على معدات
المراقبة المتقدمة مثل المعدات البصرية والرادار وصور األشعة تحت الحمراء ،عالو ًة على نفس شكل المعدات الحقيقية .باإلضافة
ً
مقارنة بالشراك الخداعية التقليدية ،وال سيما قدرته على التحكم في الحركة والضغط وكذلك التركيب
إلى ذلك؛ فهو سهل التشغيل
األوتوماتيكي .تسعى " "Seawolf Marineإلى التكامل مع مختلف أنظمة التسليح مثل معدات االتصاالت والمراقبة لتنفيذ مختلف
العمليات الخداعية ،وكذلك األبحاث المستمرة لتطوير الشراك الدفاعية الفعَّالة باستخدام أنظمة الذكاء االصطناعي.

الشراك الخداعية القابلة للنفخ
أوجه االستخدام

 للعمليات الخداعية التعليم والتدريب -استخدام األهداف

المواصفات الفنية
اسم المنتج

الشراك الخداعية القابلة للنفخ

الشكل

مصمم خصيصى

الحجم

حجم )5% -/+( 1:1

المواد

نايلون مغطى بطبقة ،TPU
بوليستر ،ألياف معدنية .. ،إلخ.

التركيب /المجموعة

 20/15دقيقة ( 4أفراد)

اللون

مصمم خصيصى

طريقة
التشغيل

النوعية محكمة الهواء
(ضغط التشغيل 20 :مليمتر زئبقي)

بيئة التشغيل

 32 -سلزيوس ~  43 +سلزيوس

الحزمة

 3-2قطعة (حقيبة مرنة)

الخصائص واإلمكانيات
	حد التفاوت  :5% -/+تقريبًا نفس شكل وحجم المعدات الحقيقية	الخداع باستخدام األشعة تحت الحمراء :مادة التصميم والتردد الحراريعلى أساس محاكاة الصورة الحرارية بواسطة األشعة تحت الحمراء
 360درجة أحادية االتجاه ،بنا ًء على بيانات محاكاة القطاع العرضي
 360 Xدرجة ،يمكن االستخدام على مدار
الراداري  -BAND RCS
اليوم ،بمجرد تعبئة الهواء لمرة واحدة (تعويض ضغط الهواء)
 اإلتاحة التشغيلية الملحوظة :قابل للنقل حتى بعد التركيب ،ويمكن أنيساعد في تقليل ساعة التشغيل
	اإلتاحة المرنة :ليس فقط المعدات األرضية ،حيث يمكن تصنيع مختلفأنواع الشراك الخداعية ،مثل الرادار والصواريخ والمقاتالت والسفن
الحربية ومركز القيادة .. ،إلخ.

الكماليات
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 .1تعليمات التشغيل
 .2توجيهات الصيانة
.3معدات النفخ :النافخ ( 220فولت تيار متردد  50هرتز)
 ،فتحة النفخ ،الموصل ،ضاغط الهواء ،خرطوم
الهواء ،العداد .. ،إلخ.
 .4معدات التشغيل :تثبيت الدعم ،الحبل،
اإلسفين ،حقيبة الحمل ،مجموعة أدوات التجميع .. ،إلخ.
.5طقم اإلصالح :جهاز الربط الفوري ،الطالء،
الفرشاة ،األسطوانة ،ورق السنفرة ،الالصق .. ،إلخ.
.6مادة اإلصالح :القماش الخارجي ،القماش المعدني،

الدلو ،الحزام ،الفيلكرو ،السحاب ،المسنن،
صمام األمان .. ،إلخ.
 .7المتطلبات األخرى
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SOLVIT System

http://www.solvitsystem.co.kr
Tel: +82-2-6241-6667 / Fax: +82-2-6241-6668
E-mail: solvitsystem@solvitsystem.co.kr
Add: B-1107, MSTATE, 114, Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul, South Korea

Solvit System؛ هي شركة صغيرة ،ولكنها قوية وتمتلك أفضل تكنولوجيا وسجل عمل في مجال
النمذجة والمحاكاة في كوريا وتقدم الحلول والخدمات للتطوير المبني على المحاكاة  ،SBDعلى أساس
تطوير النظام المدمج وأتمتة الفحص واألمن السيبراني .تتبنى الشركة َمهمة أن تكون أفضل ِّ
مقدم حلول لالتصاالت العسكرية
ومطوِّر التكنولوجيا.

أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

	فحص تطوير التردد الراديوي ،فحص التشغيل،فحص التقييم ،تحليل األداء ،التدريب.
	الجيش :الشبكة الراديوية للمعارك،JTRS ،روابط البيانات التكتيكية .. ،إلخ.
	التجاري ،TRS :نظام الشبكة ،الشبكة المحليةالالسلكية .. ،إلخ.

	مسار التردد الراديوي – يمكن التحكم ديناميكيًا في خسائر وتدخالتالمسار للشبكة بالكامل (.)16C2=120
	نموذج فقدان مسار التردد الراديوي – نموذج النشر المدعوم :إل أوإس ،رولنجلي رايس ،إجلي
	المعايرة – تتيح دقة التقوية المحسنة من خالل جدول تعويض المساروالتردد ودرجة الحرارة.
	جي يو آي – قابلة للتحكم بحسب سيناريو العملية القابة للتعديل ،فيمايتعلق ببيانات األرض والحركة

المواصفات الفنية
األبعاد /الوزن

 1127 × 760 × 600مم  150 /كجم

المعاوقة الداخلية /الخارجية /الموصل

 50أوم /نيوتن-النوع المؤنث

عدد المنافذ الداخلية /الخارجية

16EA

عزل المنفذ

 120ديسيبل أو أكثر

نسبة الموجة الدائمة للجهد ()VSWR

1:1.5

نطاق طاقة مخرجات التردد الراديوي التشغيلي

 30+ - 25+ديسيبل متر

تركيب الخزانة

رف بحجم  19بوصة
(هيكل التدريع الكهرومغناطيسي)

التردد التشغيلي

التردد شديد االرتفاع 30-512 :ميجا هرتز – التردد الفائق
(حتى  3جيجا هرتز) :اختياري

عدد مسارات التردد الراديوي

120EA

نطاق التحكم في فقدان المسار

 126 – 0ديسيبل 0.5 /ديسيبل

فاقد اإلدراج

45dB

طاقة مخرجات التردد الراديوي التشغيلي القصوى - 15ديسيبل متر
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محاكي قناة التردد الراديوي (القطاع العرضي الراداري )RCS

المحاكاة والنمذجة والتدريب

Wintek

http://www.win-tek.com
Tel: +82-31-714-1729 / Fax: +82-31-714-1728
E-mail: win-tek@win-tek.co.kr / Add: #201, Geonwoo plaza, 120, Gumiro, Bundanggu,
Seongnam, Gyounggido, South Korea
ِّ
تقدم شركة "ِ ،"WINTEK CO., Ltdخدمات تطوير عناصر الدعم اللوجستي المتكامل ألنظمة
التسليح المستخدمة في الجيش /البحرية /القوات الجوية المحلية واألجنبية على أساس المعرفة
والخبرات والتجارب المتراكمة في مجاالت تصميم /إنتاج /صيانة أنظمة التسليح.

نظام التدريب الحاسوبي CBTS
الخصائص واإلمكانيات
نظام التدريب الحاسوبي؛ هو نظام يستخدم الحاسوب في تعليم وتوعية المتدربين على استخدام المحتويات المرغوبة بصورة ذاتية
وسهلة في الوقت المرغوب .وتستخدم في اإلنتاج أحدث الوسائط المتعددة المبنية على تقنيات نظم المعلومات.

المواصفات الفنية
الغرض

التشغيل
البيئات

أداء تعليم التشغيل والصيانة على أساس التدريب النظري
نظام التشغيل

ويندوز

وحدة المعالجة المركزية

إنتل آي فايف 2.4 ،جيجا هرتز أو أعلى

ذاكرة الوصول العشوائي

 4جيجابايت أو أعلى

مصفوفة رسومات الفيديو

 2( 720 × 1280جيجابايت) أو أعلى

القرص الصلب
مشغل القرص الضوئي

 250جيجابايت (إس إس دي) أو أعلى

ً
ضعفا)
مجموعة مشغل القرص الرقمي (بسرعة تزيد على 48

نوع النظام

نوع التدريب المباشر/
نوع التدريب غير المباشر

نوع المحتوى

فيديو النصوص /الصور الفعلي ثنائي األبعاد
محتويات الواقع االفتراضي بالصورة المتحركة ثالثية األبعاد  

المحتوى
الرئيسي

مقدمة إلى النظام /المعدات
مقدمة إلى مكونات النظام /المعدات ،مقدمة إلى المبادئ التشغيلية للنظام /المعدات،
اإلجراءات التشغيلية ،إجراءات الصيانة
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REALTIMEWAVE

http://www.realtimewave.com
Tel: +82-31-698-2980 / Fax: +82-31-698-2985
E-mail: hdkim@realtimewave.com / Add: #710, Pangyoyeok-ro 240, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13493 Rep. Korea

RTNgine
أوجه االستخدام
	دمج والمصادقة على نظام إلكترونيات الطيران	محاكاة حلقة أجهزة مراقبة الرحلة ومراقبة التوجيه HILS	محاكاة حلقة أجهزة التحكم في المحرك الرقمي كامل الصالحية	معدات فحص البرمجيات	دمج والمصادقة على المعدات واألنظمة الفرعية	-تأهيل النظام

المواصفات الفنية
	وظيفة منصة عمل  RTNgineالقياسية ،بما في ذلك إطار المحاكاة وحقن األخطاء ،والمحلل والتسجيل والرد ،وعارض البيانات للتصوير( ScriptATE ،يدعم بايثون)
 إدارة وثيقة التحكم في الواجهة وتأليف وثيقة التحكم في الواجهة تصميم اللوحة الفعلية لمحاكاة وحدات االستبدال الخطية التي يمكن للمستخدم إنشاؤها بسهولة. خادم تخزين البيانات الفورية لتسجيل البيانات الفورية والرد والتحليل واجهة الدعم للفحص األوتوماتيكي والتهيئة األوتوماتيكية معدالت إطار الدعم عالية األداء والمحاكاة الفورية للختم الثاني النانوي الدعم التشغيلي المدمج الكامل لجميع تقنيات الطيران شائعة االستخدام ونواقل نظام الدفاع وأنواع اإلشارات الدمج الكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل  MATLAB/Simulinkأو  SCADEأو أكثر. ُّالتنقل بين المعدات الفعلية ومحاكاة المعدات
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الخصائص واإلمكانيات
	RTNgine؛ هي منصة موحدة ومتنوعة مصممة لخلق أنظمة الفحص والمحاكاة للغرض العام أوالخاص للصناعات الفضائية والدفاعية.
	وتعد منهجية الفحص المدمج؛ ميزة فريدة من مميزات عائلة .RTNgineحل ً
	تقدم ًّ RTNgine
 ِّكامل يدعم مجاالت وأنشطة فحص العميل.
الدمج وعملية التحقق والمراجعة ومنهجية الفحص
إطار دمج المحاكاة األصلية وقمرات الفحص الخاصة المتنوعة.
برنامج محور نظام الفحص ومنصة أجهزة نظام الفحص.
	-دعم سير العمل الكامل لعملية تطوير نموذج المصادقة

TestNgine
أوجه االستخدام
 معدات فحص برنامج الرحلة التشغيلي OFP برنامج المعدات والنظام الفرعي والفحص الوظيفي معدات الفحص األوتوماتيكي واجهة العملية والمراقبة فحص موصل تقنيات الطيران ونظام تسجيل البيانات -فحص االتصال والواجهة

الخصائص واإلمكانيات
 TestNgine؛ عبارة عن منصة فحص فورية	تتيح دورة التطوير السريعة للغاية بفضل مرونة إعادة التهيئة العالية	تتيح سرعة إنشاء سيناريو الفحص وإعادة استخدام حاالت الفحصالموجودة ،عبر جميع مراحل الفحص.
	الفحص الفوري المتاح على أساس السيناريو ،وتتيح مختلف الوظائفواألدوات لتحليل نتائج الفحص.

المواصفات الفنية
	وظيفة قمرة برنامج  TestNgineالقياسي ( )MachATEبما في ذلك*وضع السيناريو بسرعة وسهولة باستخدام الرموز المحققة.
* تبني طريقة التصميم المبنية على المخطط (التوصيل النقطي).
* تقرير االجتياز /اإلخفاق من خالل جدولة الوقت /األولوية.
* توفير أداة التنفيذ والتحليل المثالية للفحص االستاتيكي /فحص الوحدة.
* حقن األخطاء وفحص قطع الدائرة.
* سهولة إنشاء واجهة المستخدم الجرافيكية  GUIالمخصصة باستخدام
( DLL APIمكتبة الربط الديناميكي لواجهة برمجة التطبيق) البعيدة.
* التسجيل والرد وعرض بيانات جميع البيانات المفحوصة.
* الربط مع جهاز القياس (العداد الرقمي ،جهاز رسم الذبذبات .. ،إلخ).
 دعم األجهزة الفوري من خالل أنظمة التشغيل الفورية  VxWorks RTOSومنصة األجهزة الشائعة -الدعم التشغيلي المدمج الكامل لجميع تقنيات الطيران شائعة االستخدام ونواقل نظام الدفاع وأنواع اإلشارات
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MissileNgine
أوجه االستخدام
 فحص إجراء إطالق صاروخ /مخزن الطائرة -فحص برنامج الرحلة التشغيلي لنظام إدارة مخزن الطائرة

الخصائص واإلمكانيات
	يتيح  MissileNgineواجهة  MIL-STD-1760إلطالق فحصاإلجراء ومحاكاة نظام إدارة المخزن
	يتيح أداة تهيئة سيناريو الفحص ويحاكي إرسال واستبدال رسائل وثيقةإدارة الواجهة على أساس  ،MIL-STD-1760بحسب تسلسل إطالق
الصاروخ الجوي
	تتيح دورة التطوير السريعة للغاية بفضل مرونة إعادة التهيئة العالية	إعادة االستخدام الهائلة لحاالت الفحص الموجودة عبر جميع مراحلالفحص.
	الدقة العالية من خالل ضمان التوقيت الفوري باستخدام أنظمة التشغيلالفورية VxWorks RTOS
	مراقب الوضعية المنزلقة  SMCالمبني على  /Simulinkتصميم نموذجالمخزن للتكامل المنطقي والكودي
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المواصفات الفنية
نظام األهداف المحمول على أساس  VxWorksوحواسب اللوحة الفردية المدمجة حاسوب مكتبي أو محمول لمحطة مراقبة HOST واجهة مستخدم الجرافيكس السهلة إلعدادات تهيئة الفحص ووضع السيناريو.* دعم سحب وإلقاء الرسالة إلنشاء مختلف سيناريوهات الفحص
* الحفظ والتحميل والتنفيذ وإدخال األخطاء والتسجيل ومراقبة البيانات وااللتقاط
 تقليد تسلسل الفحص ( 1760الجدولة الفورية) دعم واجهة الموصل MIL-STD-1760 المؤشرات (الطاقة ،الربط ،الجاهزية ،اإلغالق ،البطاقة) واجهات  /جهة تعامل* دعم MIL-STD-1553B
* واجهة  MIL-STD-1760من الفئة الثانية
* الشبكة األثيرية ،التسلسل ،المتميز (موافقة النشر واإلغالق)
* موصل  MIL-STD-1760المركزي
* واجهة الذخيرة ،المنشور العسكري

دليل المنتجات الدفاعية الكورية

الدفاع الجوي
والصاروخي والفضائي
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LIG NEX1
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
LC TEK
SATREC INITIATIVE
SEAH AEROSPACE & DEFENSE

الدفاع الجوي والصاروخي والفضائي

LIG Nex1

http://www.lignex1.com
Tel: +82-1644-2005 / Fax: +82-31-8026-7100
E-mail: jungyoun.kim@lignex1.com
Add: 207, Mabuk-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea

صرح عمالق تولى حماية ماضي كوريا وحاضرها عبر سلسلة متصلة من
شركة LIG Nex1
ٌ
االبتكارات والطفرات التكنولوجية .إن  LIG Nex1تؤمِّن السالم في شتى أنحاء العالم بحلول دفاعية
شاملة متقدمة لساحات المعارك الحديثة؛ بدءًا من الذخائر الموجهة عالية الدقة ،وأنظمة المراقبة واالستطالع ،وأنظمة القيادة
والسيطرة واالتـصاالت والحاسب واالسـتخبارات ( ،)C4Iوالمالحة ،والحرب اإللكترونية ،والحروب المستقبلية.

رايبولت (صاروخ مضاد للدبابات)
أوجه االستخدام
 الحرب البرية	-صاروخ مضاد للدبابات متوسط المدى من الجيل الثالث

الخصائص واإلمكانيات
 دقة أعلى يضمنها أحدث باحث تصوير باألشعة تحت الحمراءوانس لزيادة إمكانية نجاة الرامي
 نظام أطلق َ أعلى قدرات الفتك باستخدام وضع الهجوم من األعلى (االنطباق) -نظام دفع منخفض الدخان لتأمين إمكانية اإلطالق من األماكن المغلقة

المواصفات الفنية
المدى

الباحث

التوجيه

نظام الدفع

 2.5كم

التصوير

وانس بتوجيه األشعة تحت الحمراء
أطلق َ

دفع جانبي وإمكانية اإلطالق من داخل المباني

صاروخ شيرون (صاروخ أرض جو محمولة)
أوجه االستخدام
	الدفاع الجوي	صاروخ أرض جو متقدم محمول على الكتف للعمل في آخرمستويات الدفاع عن المواقع

الخصائص واإلمكانيات
 قدرة قتل تزيد على 95% مُناسب لالستخدام في عدة منصاتوانس
 نظام أطلق َ -تدابير مضادة لألشعة تحت الحمراء ( )IRCCM -وباحث بلونين
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( Poniardصاروخ موجه  2.75بوصة)
أوجه االستخدام
 الحرب البحرية صاروخ مستقلوانس
	-صواريخ دقيقة موجهة اقتصادية التكلفة بنظام أطلق َ

الخصائص واإلمكانيات
	 FIACتدابير فعالة مضادة لمكافحة زوارق الهجوم الساحلية السريعة ()FIAC	نظام لرصد األهداف واإلمساك بها قادر على التعامل مع عدة أهداف في جميع الظروف المناخية نظام إطالق متكيف مع عدة منصات؛ بما في ذلك المركبات األرضية والطائرات -نظام مالحة داخلي للتوجيه في المدى المتوسط ،وباحث تصوير باألشعة تحت الحمراء ذاتي التوجيه في المرحلة األخيرة

المواصفات الفنية
المدى

الباحث

التوجيه

أقصى حمولة من الصواريخ في المنصة

 8كم

التصوير

وانس باألشعة تحت الحمراء  /توجيه بنظام
نظام أطلق َ
مالحة داخلي ،وتصوير باألشعة تحت الحمراء

 36طلقة

صاروخ موجه  130مم
أوجه االستخدام
	الحرب البحرية	صاروخ موجه  130مم	إمكانيات الدفاع الساحلي ضد زوارق الهجوم الساحلية السريعة ( )FIACواألهداف التكتيكية	منصة اإلطالق :السفن والمركبات األرضية	نظام مالحة داخلي مُعزز بنظام تحديد المواقع عالميًا /توجيه  Up Linkفي المدى المتوسط /باحث تصويرباألشعة تحت الحمراء في المرحلة األخيرة
	-االشتباك الفوري مع عدة أهداف في الوقت نفسه

المواصفات الفنية
المدى

الباحث

التوجيه

أقصى حمولة من الصواريخ في المنصة

 20كم

التصوير

نظام تحديد المواقع عالميًا  +نظام مالحة داخلي +توجيه
 Uplinkوتصوير باألشعة تحت الحمراء

 12طلقة

صاروخ أرض جو متوسط المدى ( ،)MSAMبلوك2-
أوجه االستخدام
 الدفاع الجوي -أداء متطور مُحسن ضد الصواريخ الباليستية

الخصائص واإلمكانيات
 توجيه دقيق في المرحلة األخيرة بجناح كانارد ونفث دفع جانبي -رأس حربي مطور لضمان اإلصابات المباشرة
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الخصائص واإلمكانيات

سي ستار (صاروخ مضاد للسفن)
سي ستار (صاروخ مضاد للسفن)
 جميع األحوال والظروف المناخية الحرب البحرية -صاروخ مضاد للسفن فيما وراء األفق

الخصائص واإلمكانيات
 القدرة على ضرب سفن السطح العدائية من مدى بعيد نظام توجيه نشط بالرادار (نظام المالحة الداخلي بالقصور الذاتي ( )Strapdown INSالمعزز بنظام تحديد المواقع عالميًا) العمل على ارتفاعات منخفضة المناورة المراوغةوانس
 نظام أطلق َ الطيران المالصق لسطح البحر  -التدابير المناوئة للتدابير اإللكترونية المضادة ( )ECCMلمقاومة القتل اللين ()Soft Kill -عدة أوضاع للهجوم

المواصفات الفنية
المدى

الباحث

السرعة

التوجيه

 180كم ~

ميكروويف

سرعة تحت صوتية

التوجيه في المرحلة األخيرة بالتوجيه النشط بالرادار

)HaeGoong (SAAM
سي ستار (صاروخ مضاد للسفن)
 الحرب البحرية -صاروخ أرض مضاد لألهداف الجوية بنظام اإلطالق الرأسي

الخصائص واإلمكانيات
 األول من نوعه الذي يعمل بباحث مزدوج حماية فعالة من جميع الصواريخ المُضادة للسفن ،والطائرات المروحية /ثابتة الجناح ،وسفن السطح -االشتباك أرض مع عدة أهداف في الوقت نفسه

قنبلة كورية موجهة بنظام تحديد المواقع عالميًا ()KGGB
سي ستار (صاروخ مضاد للسفن)

 تُطلق من الجو نظام قنابل جو أرض موجهة بنظام تحديد المواقع عالميًا (/ )GPSنظام المالحة الداخلي ()INS
 -مُجرب ومثبت الفاعلية مع الطائرات F-4/ F5/F15/ F16 /FA-50

الخصائص واإلمكانيات
 متوافق مع نقاط تعليق قنابل األغراض العامة المدى 100 :كموانس
 تحسين المدى والدقة نظام أطلق َ مالحة وتوجيه مدمج باستخدام نظام المالحة الداخلي المعزز بنظام تحديد المواقع عالميًا -ال حاجة إلدخال تعديالت على الطائرات

المواصفات الفنية
المدى

القنبلة

التوجيه

منصة اإلطالق

 100كم

MK-82

وانس /نظام تحديد المواقع عالميًا (،)GPS
نظام أطلق َ
ونظام المالحة الداخلي ()INS

مُجرب ومثبت الفاعلية مع الطائرات
F-4/ F5/F15/ F16 /FA-50
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( Blue Sharkطوربيد خفيف الوزن)
أوجه االستخدام
 الحرب البحرية -طوربيد خفيف الوزن ألغراض مكافحة الغواصات

الخصائص واإلمكانيات
 يمكن التسليح به على متن السفن والطائرات ثابتة الجناح والطائرات المروحية بطارية دفع بوليمر ليثيوم قابلة للشحن يعمل في المياه الضحلة والمياه العميقة رأس حربي مشحون مجوف -سرعة عالية  45عقدة +

المواصفات الفنية
المدى

العمق

البطارية

منصة اإلطالق

 12كم

 500متر

بطارية بوليمر ليثيوم قابلة للشحن

طائرات السفن والمروحيات

رادار المراقبة الجوية بعيد المدى ()LRS-450
أوجه االستخدام
 الدفاع الجوي -رادار المراقبة الجوية ثالثي األبعاد بتقنية مصفوفة المسح اإللكتروني النشط ( )AESAالمتقدمة

رادار تحديد مواضع األسلحة ()TPQ-74K
أوجه االستخدام
	الحرب البرية	-أحدث نظام استهداف مضاد للمدفعية

الخصائص واإلمكانيات
 مدى اكتشاف واسع لهوائي بتقنية مصفوفة المسح اإللكتروني النشط ()AESA قدرة تتبع فوري متقدمة متطورة قدرة تشغيل ترددية واإللكترونيات المضادة لإلجراءات المضادة ( )ECCMمتقدمة أمد تشغيل وخدمة مديد مزود بوحدة إرسال واستقبال بنيتريد الغاليوم ()GaN -تصميم أحادي المركبة
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الخصائص واإلمكانيات
	تعقب مدى واسع من األهداف بدءًا من الطائرات التكتيكية عالية المناورة التي تطير علىارتفاعات منخفضة واألهداف الجوية األصغر
 أداء ممتاز في اكتشاف األهداف الجوية على المدى البعيد اإللكترونيات المضادة لإلجراءات المضادة ( )ECCMالقوية لضمان التشغيل المستمرعال في البيئات
	المعمارية متعددة الحزم المستخدمة في الرادار من شأنها إتاحة أداء متفوق ٍشديدة التعقيد
 -مرونة التركيب والتثبيت (في اإلصدارات المحمولة القابلة للنقل والثابتة)

الدفاع الجوي والصاروخي والفضائي

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES

http://www.hyosungheavyindustries.com

Tel: +82-55-268-8572 / Fax: +82-55-268-8579
E-mail: dsp@Hyosung.com
Add: 19, Mapo-daero (Gongdeok-dong), Mapo-gu, Seoul, Rep. Korea, 04144

تمتاز Hyosung Heavy Industriesبأن لديها أفضل التقنيات على
مستوى العالم في مجال المعدات الكهربائية الثقيلة .عالوة على المعدات
الكهربائية مثل المحوالت وقاطعات الدوائر ،فإن منتجات الشركة من المحركات ومولداتها وتروسها والمضخات الصناعية تتلقى
تقديرا عاليًا في وسط القطاع والصناعة .ولما كانت شركة  Hyosungقادرة على تصنيع جميع أنواع المحركات  ،بدءًا من
ً
المحركات الصناعية العامة حتى محركات األغراض الخاصة ،فإنها بذلك قادرة على تصنيع المحركات المثالية المناسبة لجميع
المواضع واألغراض؛ بما في ذلك محركات الدفع التي تُستخدم في األسلحة تحت المائية والغواصات والسفن الحربية.

محرك الدفع لألسلحة الخفيفة تحت الماء
الخصائص واإلمكانيات

المواصفات الفنية

	سرعة عالية وضوضاءمنخفضة
 قدرة تحمل عالية لفترة طويلة	بدء تشغيل سريع وسرعاتمتنوعة
 القدرة على تحمل الظروفالبيئية

النوع

ترس  +عاكس  +عديم الفرش بتيار مستمر
()BLDC

الطاقة

 000كيلو واط

الجهد

 000فولت تيار مستمر

السرعة

 0.000دورة في الدقيقة

الوزن

 00كجم

طريقة التبريد

المياه

محرك دفع لجهاز بث األلغام المتحرك
الخصائص واإلمكانيات
 ضوضاء منخفضة ،وقدرة تحمل عالية لفترة طويلة تدوير مركزي -القدرة على تحمل الظروف البيئية

المواصفات الفنية
النوع

محرك تيار مستمر  +متحكم بالسرعة

الطاقة

 000كيلو واط

الجهد

 000فولت تيار مستمر

السرعة

 0.000دورة في الدقيقة

الوزن

 00كجم

طريقة التبريد

تبريد ذاتي
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محرك الدفع لألسلحة الخفيفة تحت الماء
المواصفات الفنية

الخصائص واإلمكانيات
 سرعة عالية وتدوير مركزي قدرة تحمل عالية لفترة طويلة بدء تشغيل سريع وسرعات متنوعة -القدرة على تحمل الظروف البيئية

النوع

ترس  +عاكس  +عديم الفرش بتيار مستمر ()BLDC

الطاقة

 000كيلو واط

الجهد

 000فولت تيار مستمر

السرعة

 0.000دورة في الدقيقة

الوزن

 00كجم

طريقة التبريد

المياه

محرك دفع للسفن الحربية
الخصائص واإلمكانيات
 مستوى ضوضاء منخفض	كفاءة عالية ،وتصميم مثالي ثنائي	موثوقية عالية ،اعتما ًدا على التصميمالمتراكب ()redundant
 بدء تشغيل سريع -محرك دون محامل

المواصفات الفنية
الطاقة

 0.0ميلي واط

الجهد

 000فولت تيار مستمر

السرعة

 0.000دورة في الدقيقة

الوزن

 00طن

الخصائص واإلمكانيات
 نظام عاكس متكامل عاكس معياري قابل للتبديل ضوضاء واهتزاز منخفضي المستوى كفاءة عالية موثوقية عالية -صيانة فعالة

المواصفات الفنية
الطاقة

 0.0ميلي واط

الجهد

 000فولت تيار مستمر

السرعة

 0.000دورة في الدقيقة

الوزن

 00طن

مُشغل الصواريخ
الخصائص واإلمكانيات
	سرعة عالية وضوضاء منخفضة قدرة تحمل عالية لفترة طويلة	بدء تشغيل سريع ،واستجابة سريعة -القدرة على تحمل الظروف البيئية

المواصفات الفنية
الطاقة

 0.0ميلي واط

الجهد

 000فولت تيار مستمر

السرعة

 0.000دورة في الدقيقة

الوزن

 00طن
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محرك دفع للغواصات

الدفاع الجوي والصاروخي والفضائي

LC TEK

http://www.lc-tek.co.kr
Tel: +82-54-462-6991 / Fax: +82-54-462-6995
E-mail: jskim@lc-tek.co.kr
Add: 730-032 223-1, Gongdan-dong, Gumi-si, Gyeongbuk, South Korea

تعمل  LC TEKفي مجال قطاع الدفاع منذ تأسيسها عام  .1998ولقد نفذنا العديد من
المشروعات الحكومية اعتما ًدا على ما لنا من قدرات البحث والتطوير وتقنيات اإلنتاج المتراكمة
على مدى أكثر من  20عامًا من الخبرة كشركة عاملة في مجال الدفاع .عالوة على ذلك ،فإننا نشارك في تطوير عدد هائل
من مشروعات األنظمة الهادفة لتطوير حلول دفاعية خالل العديد من برامج االعتماد التقنية وبراءات االختراع ،وكذلك اإلنتاج
الموسع لها.

مشغالت الجناح
الخصائص واإلمكانيات
زاوية التشتت وناقالت االتجاه في األنظمة الفائقة
باالستجابة السريعة وتوجيه التحكم الدقيق بالموضع
المطلوب لتوجيه جناح األسلحة الموجهة .حل مكون
من مشغالت صغيرة منخفضة التكاليف يفضله العمالء
ويؤمن التحكم الدقيق.
 محرك ،ووحدة هيكل ،وتصميم مدمج به كنترولسيرفو ،وتقنية بناء التصميم وتنفيذه
 تنفيذ آلية التوجيه ،وتقنية بناء التصميم وتنفيذه -تقنية لتحليل األداء الكلي /تقييم المشغالت

المواصفات الفنية
آلية التوجيه

تحويل اتجاه دوار بلولب عمود السحب /رباعي االتجاه

الحجم

 89x100x100م

شكل المحرك

عديم الفرش تيار مستمر 4 /أقطاب  6فتحات

الخرج المقدر المحرك

 24واط @  22000دورة في الدقيقة

أقصى زاوية توجيه

 ±15درجة

أقصى سرعة زاوية

ما يزيد على  900درجة /ثانية

عرض نطاق التوجيه

أكثر من  60هرتز /ثانية

أقصى عزم دوران

ما يزيد على  15رطل بوصة

الدقة الزاوية

أقل من  ±درجة /ثانية

تجاوز الهدف

أقل من  0.5درجة

زمن الصعود

أقل من  25ميلي ثانية
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محرك رادار الغواصة

محرك
عديم الفرشاة تيار مستمرللنقل /االتصال

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

منصة اإلطالق

التحكم األرضي
عديم الفرشاة بتيار مستمر

منصة اإلطالق

الحروب المستقبلية

النوع

النوع

عديم الفرش بتيار مستمر ()BLDC
 +مرمز عمود الدوران

الغاية

للتوجيه المباشر
لرادار الغواصة

الغاية

للطائرات المُسيّرة

الجهد

 80فولت تيار مستمر

الجهد

 60فولت تيار مستمر

التيار

 15أمبير

التيار

دون  140أمبير

عزم الدوران المقدر

أعلى من  18نيوتن.متر

عدد الدورات في الدقيقة في حالة
عدم وجود حمل

 30دورة في الدقيقة

عدد الدورات في الدقيقة المقدر

 3700دورة في الدقيقة
ُقطر)T(64x147.5

الحجم

أقصى عزم دوران
الحجم

أعلى من  100نيوتن متر
ُقطر(176x195طول)

محرك سيرفو
التحكم األرضي

منصة اإلطالق

التحكم األرضي

النوع

محرك سيرفو

النوع

محرك سيرفو

منصة اإلطالق
الغاية

لمحرك التوجيه  1.0كيلو واط

الغاية

لمحرك سيرفو  1.5كيلو واط

الجهد

 260فولت تيار مستمر

الجهد

 270فولت تيار مستمر

التيار

أقل من  4.0أمبير

التيار

أقل من  7.0أمبير

عدد الدورات في الدقيقة في حالة
عدم وجود حمل

 8000دورة في الدقيقة

عدد الدورات في الدقيقة في حالة
عدم وجود حمل

 4200دورة في الدقيقة

أقصى عزم دوران

أعلى من  3.7نيوتن متر

الحجم

 263x106.5x70مم

اختياري

ريسولفير ،الكابح

أقصى عزم دوران
الحجم

أعلى من  0.8نيوتن متر
ُقطر 129x58مم

لمحرك السيرفو المخصص للتحكم بالسرعة والموضع
منصة اإلطالق

لمحرك السيرفو المخصص للتحكم بالسرعة والموضع

التحكم األرضي

النوع

محرك سيرفو

الغاية

لمحرك سيرفو  3.0كيلو واط

الجهد

 320فولت تيار مستمر

التيار

أقل من  9.0أمبير

عدد الدورات في الدقيقة في حالة
عدم وجود حمل

 8000دورة في الدقيقة

أقصى عزم دوران

أقل من  5.75نيوتن متر

الحجم

 234x108x108مم

اختياري

ريسولفير ،الكابح

لمحرك السيرفو المخصص للتحكم بالسرعة والموضع
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المواصفات الفنية

معدات فحص مجموعة باحث الصواريخ الموجهة
المواصفات الفنية
تقنية لفحص المجموعة
 تصميم نظام تحكم ثالثي المحاور تقنية تحكم دقيق بمحرك السيرفو واجهة ترميز عمود الدوران ثالثية المحاور التحكم بالطاقة -بروتوكول االتصاالت القياسي

محرك جيمبل للتحكم في اتجاه األقمار الصناعية
المواصفات الفنية
األنظمة الجوية

منصة اإلطالق

األنظمة الجوية

النوع

عديم الفرشاة بتيار مستمر

النوع

عديم الفرشاة بتيار مستمر

منصة اإلطالق
الغاية

للتحكم في االرتفاع

الغاية

للتحكم في االرتفاع

الجهد

 24فولت تيار مستمر

الجهد

 24فولت تيار مستمر

التيار

 2أمبير

التيار

 1أمبير

عدد الدورات في الدقيقة في حالة
عدم وجود حمل

 154دورة في الدقيقة

عدد الدورات في الدقيقة في حالة
عدم وجود حمل

 4780دورة في الدقيقة

أقصى عزم دوران

 0.03نيوتن متر

أقصى عزم دوران

 2.5نيوتن متر
ُقطر  14x181مم

الحجم

الوزن

 1.22كجم

الوزن

الحجم
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ُقطر  24x100مم
 0.7كجم
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Satrec Initiative

http://www.satreci.com

Tel: +82-42-365-7474
Fax: +82-42-365-7549
E-mail: inquiries@satreci.com

 )IS( Initiative Satrecمزود عالمي لحلول مهام مراقبة كوكب
األرض .وأنشطتنا الخاصة بالفضاء تعود إلى عام  1989بتطوير أول
قمر صناعي كوري  .KITSAT-1وبدءًا من انطالق أنشطتنا التجارية في هذا المجال عام  ،1999فإننا ركزنا على مهام أقمار
المتابعة األرضية ما بين الصغيرة إلى المتوسطة .لقد حققنا إسهامات كبيرة في  31برنامج فضاء دولي ومحلي طوال ما يزيد
على  30عامًا .اعتما ًدا على خبراتنا وتجاربنا في مجال الفضاء ،فإننا وسعنا نطاق أعمالنا في قطاع الدفاع.

 SpaceEye-Tألغراض االستطالع والمراقبة
الخصائص واإلمكانيات
	تصميم مثبت الفعالية في نطاق الفضاء	دقة بالغة الوضوح ()UHR	قدرة تصوير عالية	-مرونة عالية وأوضاع تصوير متقدمة

اتساع الشريحة المصورة من األرض خالل المرور الواحد ()Swath

 14كم

النطاقات

PAN+4MS

سرعة التحميل

 1.6جيجا بايت ثانية

 SpaceEye-Mلكوكبة األقمار الصناعية
الخصائص واإلمكانيات
	مُصمم لكوكبة األقمار الصناعية	حجم صغير ،وكتلة خفيفة ،والفترة المطلوبة لبدء اإلنتاج التجاري قصيرة	كاميرا كهروبصرية عالية الدقة للتوابع الدقيقة	-قدرة تصوير عالية

المواصفات الفنية
بكسل صورة القمر الصناعي إلى الحجم بالعالم الحقيقي ()GSD

بكسل صورة القمر الصناعي إلى الحجم بالعالم الحقيقي
( 8.0 PAN :)GSDمتر 3.2 MS/متر

اتساع الشريحة المصورة من األرض خالل المرور الواحد ()Swath

 9.6كم

النطاقات

PAN+4MS

سرعة التحميل

 600ميجا بايت في ثانية
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المواصفات الفنية
بكسل صورة القمر الصناعي إلى الحجم بالعالم الحقيقي ()GSD

 PAN 0.3م  /ملي ثانية 1.2م

الدفاع الجوي والصاروخي والفضائي

SeAH Aerospace & Defense

http://www.seahaerospace.com

Tel: +82-55-269-9554 / Fax: +82-55-269-9502
E-mail: jinju.jeong@seah.co.kr
Add: 48, Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Changwon-city, Kyungnam, Rep. Korea

في عام  ،2019استحوذت  SeAH Besteelعلى شركة
 Arconic Korea Coالتي يقع مقرها الرئيسي في ،Changwon
والمتخصصة في إنتاج بثقات في األغراض الصناعية والنقل وقطاع الدفاع وإلكترونيات الطيران .والشركة الجديدة حملت اسم
.SeAH Aerospace & Defense

سبائك صلبة عالية الدقة بمختلف األشكال
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

 السبائك المواسير األنابيب القضبان -األعمدة

سبيكة ألومنيوم عالي القوة والمتانة وفوالذ مخصوص

الدفاع الجوي والصاروخي والفضائي

المواصفات الفنية
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دليل المنتجات الدفاعية الكورية

البطاريات ومصادر
الطاقة
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VITZROCELL
KOREA SPECIAL BATTERY
EHWA TECHNOLOGIES INFORMATION
SAMJEONG TURBINE
DONGSUNG ELECTRIC MACHINE
KOKAM
DUVEET
POSTECH
CSENERTECH

البطاريات ومصادر الطاقة

Vitzrocell

http://www.vitzrocell.com
Tel: +82-2-2024-3247 / Fax: +82-2-467-2756
E-mail: gerald@vitzrocell.com / Add: Induspark-ro 70, Hapdeok-eup, Dangjin,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

بخبرة طويلة في مجال تصميم وتصنيع البطاريات المعتمدة على الليثيوم لخدمة
العديد من األغراض والتطبيقات بدءًا من قطاع الدفاع حتى األسواق التجارية
والصناعية .ونحن بدورنا نرى أن خبراتنا المتراكمة على مدى أكثر من  30عامًا ،وموثوقيتنا العالية قد أثبتت نفسها في تعاوننا
مع وزارة الدفاع الكورية وغيرها من الشركات العالمية الرئيسية؛ بما من شأنه جعلنا قادرين على الوفاء بمتطلبات عمالئنا على
الوجه األمثل.

بطارية احتياطية أمبولية
أوجه االستخدام
صمامات التفجير اإللكترونية
 أجهزة المعايرة -أنظمة راجمات الصواريخ ()MLRS

 أسلحة المدفعية /المدافع البحرية -أنظمة األلغام المضادة للدروع عن بعد ()RAAMS

الخصائص واإلمكانيات

مصدرا رئيسيًا للطاقة لصمامات التفجير اإللكترونية بالتوازي
	ثمة زيادة في الطلب على بطاريات االحتياط التي تُستخدم لتكونً
مع زيادة الطلب الناجم عن التوجه المتنامي للتغييرات والتطورات التقنية على مستوى األنظمة الذكية واالرتقاء بدقة أنظمة
األسلحة وقدرتها النيرانية.
	إن التطوير الدائم وضبط األداء المستمرين آلليات التفعيل والتنشيط مناسبان لتحقيق مستويات األداء الراقية ،والتصغير والكفاءة العالية	وفيما سوق نظام األسلحة الذكية يمضي قدمًا في النمو ،فإنه يتوقع للشركة توسعة وزيادة حصتها السوقية بإقامة شراكاتإستراتيجية مع الشركات الرائدة التي تُصنع أجهزة التفجير المخصصة ألسلحة المدفعية والمدافع البحرية (بهدف تحقيق حصة
سوقية تبلغ  21%بحلول عام  ،2023لتكون بذلك الشركة صاحبة الحصة السوقية األكبر في العالم).

بطارية احتياط حرارية
أوجه االستخدام
 الصواريخ الموجهة المقذوفات الصواريخ القنابل -األلغام

الخصائص واإلمكانيات

	هذا نوع من البطاريات االحتياط التي تُشبه البطاريات األمبولية،مخصص لتكون مصدر الطاقة الرئيسية لنظم األسلحة العسكرية
(الصواريخ الموجهة ،والطوربيدات ،وآليات االكتشاف) التي تتطلب
موثوقية تشغيلية تبلغ  .100%وهذا النوع يشهد الكثير والكثير من
التطوير ،وثمة زيادة كبيرة في الطلب عليه.
	تظل البطاريات غير نشطة في أثناء التخزين ،وتنشط فقط قبل استخدامها،ويمكن استخدامها بعد مدة تخزين طويلة تصل إلى  20سنة.
	وفيما يمضي سوق األسلحة الذكية قدمًا في النمو ،فإنه يتوقع زيادة الحصةالسوقية بشراكات إستراتيجية مع الشركات الرائدة التي تُصنع الصواريخ
الموجهة ومستشعرات االقتراب.
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( LI-SOCL2بطارية ليثيوم أساسية)
أوجه االستخدام
 SB-AB2/SB-B11/SB-D2 SW-E3CR123A/CS2 -

الخصائص واإلمكانيات
 SB-AA02/SB-A11/SB-C02عال ومستقر
* جهد تشغيل ٍ
* :SB-A11استجابة جهد فائق في أثناء التنبيض
* معدل تفريغ ذاتي منخفض (أقل من  1%بعد سنة واحدة من التخزين على درجة حرارة  +20سلزيوس)
* تكوين بكرة
* إلكتروليت غير عضوي غير قابل لالشتعال
* مانع تسرب زجاجي-معدني متين ومحكم
* حاصل على عالمة ضمان المخابر (( )ULرقم )MH18384
* دون قيود على نقله
* متوافق مع المستوى RoHS

 CR123A/CR2عال ومستقر
* جهد تشغيل ٍ
*معدل تفريغ ذاتي منخفض (أقل من  1%بعد سنة واحدة من التخزين على درجة حرارة  +20سلزيوس)
* حاصل على عالمة ضمان المخابر (( )ULرقم )MH18384
* متوافق مع المستوى  * RoHSدون قيود على نقله

المواصفات الفنية
الطراز

SB-AA02/SB-AA11/SB-C02

SW-D03

CR123A

الجهد االسمي

 3.6فولت

 3.6فولت

 3.0فولت

السعة االسمية (عند #ميلي أمبير20 ،
سلزيوس ،قاطع التيار  2.0فولت)

 1.2أمبير ساعة ( 1ميلي أمبير) 2.5 /أمبير ساعة ( 2ميلي أمبير)
 8.5 /أمبير ساعة ( 4ميلي أمبير)

 14.0أمبير ساعة
( 20ميلي أمبير)

 1.500أمبير ساعة ( 14ميلي أمبير)
 850 /أمبير ساعة ( 10ميلي أمبير)

أقصى تيار مستمر موصى به
(والتيارات األعلى ممكنة،
على أن يجري استشارة )Vitzrocell

 20ميلي أمبير 60/ميلي أمبير  80/ميلي أمبير

 1,800ميلي أمبير

 1,000ميلي أمبير 800/ميلي أمبير

أقصى تيار تفريغ نبضي

 50ميلي أمبير 100 /ميلي أمبير  180 /ميلي أمبير

 3000ميلي أمبير

 3,000ميلي أمبير  2,500/ميلي أمبير

الوزن

 9.0جرامات 16.0/جرامًا 51.0/جرامًا

 102.0جرام

 16.0جرامًا 11.5/جرامًا

مدى درجة حرارة التشغيل

 85°~55-سلزيوس

 85°~55-سلزيوس

 60°~30-سلزيوس
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البطاريات ومصادر الطاقة

 SW-D03عال ومستقر
تشغيل
* جهد
ٍ
* معدل تفريغ ذاتي منخفض (أقل من  2%بعد سنة واحدة من التخزين على درجة حرارة  +20سلزيوس)
* قدرة نبض فائقة
* تكوين حلزوني (مزود بتهوية أمان)
* مطلية بصمام تفجير 4A
* إلكتروليت غير عضوي غير قابل لالشتعال
* مانع تسرب زجاجي-معدني متين ومحكم
* حاصل على عالمة ضمان المخابر (( )ULرقم  * )MH18384متوافق مع المستوى RoHS

البطاريات ومصادر الطاقة

KOREA SPECIAL BATTERY
http://www.ksbatteries.com

Tel: +82-55-239-5800 / Fax: +82-55-275-5529
E-mail: sht@ksbatteries.com / Add: 780 Ungnam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do 51552, Republic of Korea

 Korea Special Batteryشركة متخصصة في قطاع الدفاع تطور البطاريات للغواصات والطوربيدات
وتنتجها .والمنتجات الرئيسية للشركة هي بطاريات حمض الرصاص من الغواصات فئة  /209فئة 214
 /فئة  3000طن ،وبطاريات أكسيد الفضة للطوربيدات ثقيلة الوزن (وايت شارك ،)SUT ،وأنظمة مراقبة البطاريات .ونحن
نبذل قصارى الجهود لتطوير أنظمة أسلحة جديدة اعتما ًدا على تقنياتنا الخاصة وتعاوننا التقني مع أشهر الشركات المصنعة
للبطاريات على مستوى العالم .أما فيما يتصل بالمؤسسات البحثية الحكومية ،والمؤسسات البحثية الممولة حكوميًا؛ فإننا ُنركز
على تطوير البطاريات ذات الصلة بالطاقة المتجددة .أما شعارنا الرئيس فهو "تطور  KSBأنظمة أسلحة جديدة للمركبات تحت
المائية لتصير أحد األقطاب الرائدة في صناعات أنظمة /الطاقة المتجددة لتكون على قدر تحديات المستقبل.

بطارية طوربيد
الخصائص واإلمكانيات
نظرا
	تمتاز بطارية الطوربيد بقدرتها العالية ،وكثافة الطاقة العالية؛ ًلطاقتها اإللكتروميكانيكية العالية ،وتصميمها المثالي ،وتوظيف
الخصائص المثالية الممتازة للمواد.
	وتتكون البطارية المدمجة من كتلة خلية البطارية ونظام التفعيل .يجريثوان قليلة بإشارة بدء تشغيل ،ويمكن
تنشيط البطارية في غضون ٍ
استخدامها على الفور.
 -ويمكن شحن بطارية التمرين وتفريغها في حدود دورات العمل المحددة.

المواصفات الفنية
بطارية صغيرة الحجم
األبعاد

خلية بطارية للتمارين

الطول

 1733مم

خلية دفع

خلية إضافية مساعدة

العرض

 476مم

الطول

 68مم

 35مم

االرتفاع

 466مم

العرض

 80مم

 80مم

االرتفاع

 170مم

 165مم

االرتفاع الكلي

 184مم

 178مم

 1405جم

 583جم

الخرج

 100كيلو واط

الوزن

 402كحم

األبعاد
الوزن
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بطارية غواصات
الخصائص واإلمكانيات
 كثافة طاقة عالية -موثوقية وأمان عاليان سعة كبيرة عمر زمني (عمر خدمة) ممتازالمواصفات الفنية
 التكوين :أحادية الطابق	مواد عالية التوصيلالطول
 معدل تغير  12منخفض ج ًداالعرض
 نظام تبريد داخلياألبعاد
االرتفاع
 -نظام الحث بالحامض

االرتفاع الكلي

الوزن

فئة 209

فئة 214

 3000طن فئة

 290مم

 290مم

 324مم

 450مم

 297مم

 359مم

 1336مم

 1426مم

 1449مم

 1421مم

 1511مم

 1534مم

 517كجم %2±

 350كجم %2±

 483كجم  8±كجم

نظام رصد للبطاريات
الخصائص واإلمكانيات
	إن نظام متابعة البطارية ( )BMSيقيس حالة البطارية ويراقبها بانتظام.وهذا النظام يراقب حالة البطارية ،ويتحكم بها ،ويضع البيانات المتعلقة
بذلك في قاعدة البيانات ،ومن ثم يُبقي على البطارية في حالة مثالية.
 -وتورد  KSBأكثر نظم متابعة البطارية موثوقية ومناسبة.

التصنيف

المواصفات الفنية

طاقة الدخل

تيار متناوب  115فولت  1/3حصان 60 ،هرتز

استهالك الطاقة

≤ 600فولت أمبير

درجة حرارة التشغيل

فئة العزل ( IEC)  55~0( 60092-504سلزيوس)

الرطوبة

الرطوبة  ،507.5الطريقة MIL-STD-810G

الصدمات

MIL-S-901D

التداخل الكهرومغناطيسي (/)EMI
التوافق الكهرومغناطيسي ()EMC

MIL-STD-461F

حماية  /وقاية

وحدة التحكم والمراقبة ()IP23
المعدات داخل حجيرة البطارية ()IP56
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البطاريات ومصادر الطاقة

المواصفات الفنية

البطاريات ومصادر الطاقة

EHWA TECHNOLOGIES INFORMATION
http://www.eti21.com

Tel: +82-31-760-1128 / Fax: +82-2-414-1473
E-mail: kilhong3160@eti21.com
Add: Seokho Bldg. 7F, Nonhyeonro 746, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

تساهم  EITفي المجتمع في مجاالت وقطاعات اإلمداد المستدام للطاقة ،وكفاءة الطاقة ،وهندسة
كفاءة الطاقة ،ومنصة اتجاهات الطاقة وتوجهاتها .والموثوقية والمتانة وسهولة التشغيل واالستدامة
هي القيم الرئيسية الجوهرية التي تتحلى بها جميع منتجات  ETIالمُصنعة للتطبيقات واألسواق التجارية والصناعية والعسكرية
والبحرية واإلمداد بالطاقة فيها.

محول تردد
الخصائص واإلمكانيات

محول التردد ُ
جهاز يُؤمن اإلمداد بالطاقة ألنظمة
األسلحة الرئيسية أو الطائرات بتحويل طاقة التيار
المتناوب بتردد  50هرتز أو  60هرتز إلى طاقة
تيار متناوب بتردد  400هرتز.

OU-10K

CR154-30

ACFC-150K

GT-150

AC-GPS

مصدر اإلمداد بطاقة تيار مستمر

نظام تخزين طاقة ( )ESSمتنقل

الخصائص واإلمكانيات

الخصائص واإلمكانيات

أجهزة اإلمداد بطاقة التيار المستمر هي أجهزة إمداد
بالطاقة تنتج طاقة خرج تيار مستمر .وهذه أجهزة توفر
طاقة تيار كهربي لواحد أو أكثر من نقاط التحميل .وهي
تولد طاقة خرج بتحويل تيار دخل متناوب إلى طاقة
تيار خرج مستمر.

إن نظام تخزين الطاقة ( )ESSالمتنقل نظام متحرك لإلمداد
بالطاقة اعتما ًدا على  .ESSوهو مصمم باألساس لالستخدام
في حالة الطوارئ ،أو اإلمداد الدائم بالطاقة في العديد من
أوجه االستخدام في العديد من المواقع.
وحدة اإلمداد بالطاقة
طاقة دون توصيل بالشبكة

وحدة اإلمداد بالطاقة لقطاعات الدفاع

وحدة إمداد بالطاقة المتجددة

محطة شحن EV

وحدة اإلمداد البديلة بالطاقة بحريًا
حاوية

مصدر اإلمداد بالطاقة

خلية الوقود
محول تيار مستمر-تيار
مستمر

الرادار متعدد الوظائف
مصدر اإلمداد بالطاقة
مثال على تصميم الحاوية
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مهايئة النظام األساسي

البطاريات ومصادر الطاقة

Samjeong Turbine

http://www.turbine.co.kr

Tel: +82-55-345-6971 / Fax: +82-55-345-1322
E-mail: service1@turbine.co.kr / Add: 1074-1, Songhyun-Ri, Jinrye-Myeon,
)Gimhae-city, Gyungnam, Rep. Korea (621-882

 Samjeong Turbineشركة متخصصة في صناعة التوربينات ،وتوفر خدمات الصيانة لألجزاء ،وتصميم
ً
وإنتاج األنظمة الكاملة ألرقى المنتجات والخدمات .ونحن نوفر ً
شامال واح ًدا في مجال المعدات التوربينية
حال
بوصفها الشركة المتخصصة الوحيدة في البلد ،وتواصل التطوير ألجل تحقيق رضا العمالء.

مكيف الهواء ()STC10 A1
أوجه االستخدام
يؤمن مكيف الهواء STC10 A10تكييف الهواء للطائرات

الخصائص واإلمكانيات

ً
موثوقا فوريًا بنظام تحكم إلكتروني.
 يوفر تكييف هواء* سهولة الصيانة (إزالة خطوط ضغط الهواء المعقدة)
* يقلل سرعة التحكم بدرجة التحكم بالهواء ،ويُبقي على درجة الحرارة مستقرة.
 متانة عالية محسنة بداسر (دافع) من التيتانيوم ،ومروحة (عنفة) .ACM زيادة الكفاءة ،وتقليل الحجم بتصميم صغير مدمج ومتكامل. -تصميم مدمج يمكن لشخص واحد قطره أو جره بسهولة.

الحجم
مكيف هواء

 1428×1564×1610مم
تدفق الهواء

 80 ~16جزء في المليون

الضغط

 80 ~1مقياس ضغط ( 3رطل لكل بوصة مربعة)

درجة الحرارة

 200°~50فهرنهايت
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البطاريات ومصادر الطاقة

المواصفات الفنية

مولد )STG60 B1(GTG
أوجه االستخدام
تيارا متناوبًا بقدرة  60كيلو واط لتوفيرطاقة التيار الكهربي للنظام الكهربائي بالطائرات،
يُنتج المولد ً STG60 B1
وتوفر تيار هواء لبدء تشغيل المحرك النفاث ،وتشغيل محرك الهواء.

الخصائص واإلمكانيات
	ينتج طاقة تيار متناوب لفحص الطائرات ،وتوفير تيار هواء لمكيف الهواء الذي يعمل في الوقت نفسه.	يوفر طاقة تيار كهربائي مستقرة عالية الجودة بتوظيف تردد ثابت -جهد ثابت ،وهو طريقة للتحكم المتقدم بالقدرة. -سهولة الفحص حتى إذا كان المحرك يعمل وسهولة التركيب واإلزالة ألغراض الصيانة.

المواصفات الفنية
الطاقة الكهربائية

التيار المتناوب  200 /115فولت3Φ / 400هرتز

دفق الهواء

 49باوند لكل بوصة مربعة ()psia155جزء في المليون

نوع إدارة المولد

إدارة مباشرة ()1:1

نوع المولد

إدارة متزامنة دائمة

التحكم بالتوربين الغازي

نظام التحكم الكامل الرقمي بالمحرك ()FADEC

التحكم بالطاقة الكهربائية

تيار ثابت تيار متردد ()C.V.C.F
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البطاريات ومصادر الطاقة

DONGSUNG ELECTRIC MACHINE

http://www.dongsungelec.kr

Tel: +82-55-342-4403 / Fax: +82-55-342-4402
E-mail: sdc0421@dongsungelec.kr / Add: 18, Seobu-ro 123beon-gil, Jinyeong-eup,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

تأسست شركة  Dongsung Electricعام  1986لتكون
مصنعًا للمولدات ،وبادئات الحركة ،وأجهزة النفخ ،ومواتير السيرفو لمركبات القتال األرضية (الدبابات ،والمركبات المدرعة،
والمدافع ذاتية الحركة) في كوريا.

مولد
أوجه االستخدام

مولد للطرزK9 650 / K1 600A / KAAV 300A / K200 200A / M48 300A / K55 100A

الخصائص واإلمكانيات

ً
طويل
عمرا متوقعًا
 تصميم عديم الفرشاة يؤمن ً مغلق بإحكام للحماية من البيئة الخارجية مولد عديم الفرشاة مزود بمستثير ومقوم تصميم صغير الحجم خفيف الوزن بنظام تبريد بالزيت منظم جهد بتعويض درجة الحرارة المسيطر المناوب لتعديل نطاق النبض ()PWMبتغذية الجهد الراجعة ()Voltage Feedback
 -حماية من الجهد المنخفض /الزائد والتيار الزائد

مولد صغير فائق

 425~250فولت تيار مستمر،
 1,8كيلو واط
 67.500دورة في الدقيقة،
تبريد بالهواء

 35.000دورة في الدقيقة/
 70.000دورة في الدقيقة

 350~200فولت تيار مستمر 1,8 ،كيلو واط
 75.000 /35.200دورة في الدقيقة،
من النوع عديم الفرشاة
،ø 100 X L130/ø 80 X L100 5كجم/
 3كجم

K200 200A

 28فولت تيار مستمر 200 ،أمبير،
 8.000 ~ 2.400دورة في الدقيقة
من النوع عديم الفرشاة
 Ø 230 × L290، 23كجم

 60كيلو واط

 120/208فولت تيار مستمر ،تيار
متناوب  60كيلو واط
 8.000 ~ 2.400دورة في الدقيقة
من النوع عديم الفرشاة
،ø 270 X L430 55كجم
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K55 100A

M48 300A

 28فولت تيار مستمر 300 ،أمبير،
 8.000 ~ 2.400دورة في الدقيقة
من النوع عديم الفرشاة
،ø 220 x L540 48كجم

GYEONMA

 320فولت تيار مستمر 7 ،كيلو واط
 8.000 ~ 2.400دورة في الدقيقة
من النوع عديم الفرشاة
 H95 x 260، 28كجم

 28فولت تيار مستمر 100 ،أمبير
 5.000 ~ 2.000دورة في الدقيقة،
من النوع عديم الفرشاة
،ø 150 x L280 20كجم

مولد

 620فولت تيار مستمر125 ،
كيلو واط
 4.400دورة في الدقيقة
تبريد بالماء

البطاريات ومصادر الطاقة

K1 600A

 28فولت تيار مستمر 600 ،أمبير
 13.000 ~ 3.500دورة في الدقيقة
من النوع عديم الفرشاة
نظام التبريد بالزيت
،ø 300 X L400 68كجم

KAAV 300A

 28فولت تيار مستمر 300 ،أمبير،
 8.000 ~ 2.400دورة في الدقيقة
من النوع عديم الفرشاة
،ø 250 X L3.773 68كجم

K9 650A

 28فولت تيار مستمر 650 ،أمبير
 8.000 ~ 2.400دورة في الدقيقة من النوع RPM
من النوع عديم الفرشاة
نظام التبريد بالزيت
ق ،x L493 204 45كجم

البطاريات ومصادر الطاقة

Kokam

http://www.kokam.com
E-mail: battery@kokam.com
Add: 30-78, 1220beon-gil Gyeongsu-daero Jangan-gu Suwon-si, Gyeonggi-do,
)Republic of Korea (Zip.16201

تأسست  Kokam Coعام  1989لتكون شركة متخصصة في بطاريات الليثيوم أيون ومعدات المعالجة
والتجهيز .لقد ركزت شركة  Kokamعند تأسيسها على تصنيع معدات المعالجة والتجهيز؛ بما في ذلك
أفالم ورقائق البوليستر ،وأنظمة تصنيع الرقائق المستقطبة ،وأنظمة صب الرقائق المسامية .ومع أواخر التسعينيات ،وسعت
 Kokamأعمالها لتشمل تصميم وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون ،ونجحت في تطوير أول بطارية ليثيوم كبيرة السعة في العالم.
منذ آنذاك ،صارت حلول البطاريات األحدث من  Kokamواسعة االنتشار على مستوى العالم في مجموعة متنوعة من
التطبيقات؛ مثل إلكترونيات الطيران ،والمركبات الكهربائية ( ،)EVواالستخدامات العسكرية والبحرية والصناعية ،وإلكترونيات
الفضاء ،ونظم تخزين الطاقة ( ،)ESSوغير ذلك .لقد أثبتت  KoKamنفسها ومكانتها قطبًا عالميًا في تطوير البطارية عالية
األداء بأكثر من  60براءة اختراع في المجاالت ذات الصلة بالبطاريات ،وأداء ميداني مثبت يبلغ  600ميلي واط ساعة.

حلول بطاريات الليثيوم أيون
أوجه االستخدام
لالستخدامات البحرية /الغواصات

الخصائص واإلمكانيات
تقنية متقدمة في بطارية الليثيوم أيون تمكن وتتيح ميزات إستراتيجية في التطبيقات البحرية .تمتاز البطارية
بكثافة طاقة عالية على مستوى الوزن والحجم كليهما ،وهو ما يقترن مع القدرة على الشحن والتفريغ
السريعين ،بما يُؤمن كميات هائلة من الطاقة على مدى عدة آالف من الدورات مع الحد األدنى من تراجع
المستوى .وبالمقارنة مع بطارية حمض الرصاص ،فإن بطاريات الليثيوم أيون تؤمن مستويات أعلى من القدرة
والطاقة المخزنة.
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البطاريات ومصادر الطاقة

Duveet

http://www.duveet.com
Tel: +82-31-217-7011 / Fax: +82-31-217-7013
E-mail: caleb@duveet.com
Add: Banwolnam St. 88th Hwasung-si, Gyeonggi-do, 18383, Republic of Korea

 Duveetشركة من كوريا الجنوبية متخصصة في تصنيع معدات اإلضاءة التكتيكية المحمولة
عالية الجودة الستخدامها في عمليات إنفاذ القانون ،ومكافحة النيران والحرائق ،والبحث واإلنقاذ،
واألغراض العسكرية واألمن الصناعي.

كشاف إضاءة مقاوم للمياه 43واط HID
أوجه االستخدام

الخصائص واإلمكانيات

مكافحة الحرائق /أدوات اإلنقاذ

كشاف إضاءة مقاوم للمياه  43واط ( HIDالطراز)MR Gear :

المواصفات الفنية
مسافة اإلضاءة

 1.2كم ،وقت التشغيل 90 :دقيقة ،عمر المصباح 2500 :ساعة

الوزن

 1.63كجم (دون البطارية) :وزن البطارية 455 :جرام

األبعاد

 103x253x150مم (العرض * الطول * االرتفاع)

البطارية

ليثيوم أيون ،تيار مستمر  5800 ،14.8ميلي أمبير ساعة

*  100متر  -مقاوم للمياه

كشاف رئيسية محوري  90درجة

الخصائص واإلمكانيات

مصباح يدوي برأس دوار ،بزاوية  90درجة (الطراز)DV-A90 :

المواصفات الفنية
طاقة  10واط/
قوة اإلضاءة  600لومين المسافة

مترا
ً 100

وقت التشغيل

 140دقيقة ،عمر المصباح 50000 :ساعة /مدة الشحن 3 :ساعات

الوزن

 75جرامًا (دون البطارية)  /وزن البطارية 47 :جرامًا

الحجم

( )108( 123ارتفاع) * ( 24.5عرض) مم  /مقاومة المياه IPX8

وضع التبديل

الحد األقصى-الحد األدنى-أنوار متقطعة (وماض) /
البطارية :ليثيوم أيون ،تيار مستمر  3.7فولت 3000 ،ميلي أمبير ساعة
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البطاريات ومصادر الطاقة

أوجه االستخدام
مكافحة الحرائق /أدوات اإلنقاذ

البطاريات ومصادر الطاقة

POSTECH

http://www.pos-tech.com
Tel: +82-33-732-8200 / Fax: +82-33-731-0989
E-mail: trade2@pos-tech.com / Add: Na-103/203, 278-1, Usan-ro, Wonju-si,
)Gangwon-do, Republic of Korea(P.C.26335

 POSTECH COشركة كورية متخصصة في المعدات التعليمية عملت منذ تأسيسها على
تصميم وتصنيع العديد من العناصر والمعدات المبتكرة في هذا المجال وحققت عدة ابتكارات
مميزة في هذا الصدد .لقد قدمنا أنظمة تدريب مهنية متقدمة للمؤسسات الميدانية المتخصصة في كوريا الجنوبية ،وكذلك خارج
البالد ،عبر العديد من برامج  ODAمثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( ،)KOICAوصندوق التعاون اإلنمائي االقتصادي
( ،)EDCFوبنك التنمية اآلسيوي ( .)ADBواعتما ًدا على خبراتنا ،فإننا سنمضي قدمًا في بذل قصارى جهودنا في هذا المجال.

مولد
أوجه االستخدام
 مناسب لالستخدام في العمل الميداني -مناسب لالستخدام في األماكن التي ال تتوفر فيها الكهرباء

الخصائص واإلمكانيات
 اللحام الالسلكي* ال حاجة للقلق بشأن المدخالت
* ال حاجة للمولدات أو كابالت التمديد
 قدرة كافية للعمل الميداني* يمكن استخدام  21سن لحام باستخدام بطارية واحدة) ø2.6( .
 حزمة بطارية ممتازة آمنة*يعتمد فقط على خاليا سامسونج محلية الصنع األصلية لتحقيق معدالت ممتازة
وضمان األمان

المواصفات الفنية
آلة لحام

البطارية

جهد الدخل المقدر

 48فولت

 20أمبير ~  150أمبير

تيار الخرج المقدر

 150أمبير

-

السعة

-

 48فولت  18أمبير ساعة

األبعاد الخارجية

العرض  155مم  xعمق  335مم  xاالرتفاع  230مم

العرض  170مم  xعمق  380مم  xاالرتفاع  190مم

الوزن

 5كجم

 10كجم
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البطاريات ومصادر الطاقة

CSENERTECH

http://www.csenertech.com
Tel: +82-2-2006-8009 / Fax: +82-2-2006-8010
E-mail: gglee@csenertech.com
Add: 117 Hwangsae-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea 18126

 CSENERTECHشركة متخصصة في حزم البطاريات القابلة إلعادة الشحن .ونحن مورد رئيسي
لحزم البطاريات ،لدينا ما يفوق  10سنوات من الخبرة واألبحاث ،ونقدم أحدث حلول الطاقة في
المركبات الكهربائية ()EV؛ بما في ذلك عربات السكك الحديد ،واألتوبيسات ،وعربات الجولف ،ونظم تخزين الطاقة ( .)ESSوتشمل
الحلول نظام إدارة البطارية ( )BMSالقابلة للمهايئة وفق احتياجات العمالء المختلفة ،وتصميم حزم بطاريات تتوفر فيها معايير الموثوقية
واألمان والسالمة .ولقد كنا بدورنا أول شركة محلية لتطوير حزم بطاريات يجري اعتمادها من قبل المعهد الكوري ألبحاث واختبارات
الحاويات ( )KATRIفي عام  .2011ولقد عملنا منذ آنذاك على تنويع مجموعة منتجاتنا ،بما يوسع مدى المنتجات ليصل إلى حزم
البطاريات لمركبات وعربات السكك الحديد .ولما كنا مُصنع البطاريات الوحيد لهيونداي روتيم ( ،)Hyundai Rotemفإننا طورنا عدة
أنواع من حزم البطاريات لمركبات وعربات السكك الحديد للمواقع المحلية والدولية ومنها ً
مثال أستراليا وتركيا في  ،2017وبدأنا في
تطوير حزم بطاريات لصالح  Club Carالتي هي أكبر مُصنع لعربات الجولف باستخدام خاليا الليثيوم أيون الكيميائية  .LGولقد بدأ
اإلنتاج الموسع لحزم البطاريات هذه وشحنها في أواخر  .2018كذلك طورنا وحدة نظام لتخزين الطاقة ( ،)EESوشبكة ربط اعتما ًدا
ً
إجماال  22.3ميلي واط ساعة .ونحن نسعى في ذلك ألن نكون أفضل مورد لحلول
على تقنياتنا الخاصة في عام  ،2017وركبنا ما يبلغ
الطاقة للعمالء المحليين والدوليين عبر شراكات قوية مع مصنعي الخاليا العالميين وصانعي الحزم والبحث والتطوير النشطين.

➡

حزمة بطاريات بقضيب توصيل
1P 1685

المهايئة
الجهد

 613.4فولت

السعة

 53أمبير ساعة

طاقة

 32.5كيلو واط ساعة

الوزن

( 1400الطول) ( 670 xالعرض) ( 496 xاالرتفاع)

تصنيف IP

IP43

التبريد

تبريد بالهواء مزود بمراوح ووسائد حرارية
التضمين

➡

الخصائص واإلمكانيات
 طورت  CS Enertechوحدة بطارية نظام تخزين الطاقة ( )ESSالخاص بها. ولقد وقع اختيار  CJ Helloو Woojin Industrial Systemعلى نظام تخزين الطاقة ()ESSخاصتنا الذي بلغت قدرته  22.6ميلي واط ساعة.
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➡

الخلية

حزمة بطاريات ESS

رف

البطاريات ومصادر الطاقة

الخصائص واإلمكانيات
	توريد حزم بطاريات (ليثيوم أيون بوليمر) لمصنعياألتوبيسات الكهربائية الرئيسيين محليًا مثل ،Hyundai
و ،Edison MotorsوWoojin Industrial
.Systems
	واعتما ًدا على خبرتنا في تركيب تلك األنظمة في سيولوبوسان وجيجو وتشونغجو؛ فإننا توصلنا لتصميم حزمة
تُحقق االستغالل المثالي للمساحات.
	ولقد تمكنا من توريد نظام لمتابعة البطاريات ()BMSيمتاز بلوغاريتم كفء للشحن /التفريغ اعتما ًدا على
التشغيل الفعلي للنظام.

المواصفات الفنية

دليل المنتجات الدفاعية الكورية

متفرقات

368
370
372

POSCO INTERNATIONAL
REPLEX
DONGSUNG TCS

متفرقات

POSCO INTERNATIONAL
http://www.poscointl.com

Tel: +82-32-759-2953
E-mail: hjjeon20@poscointl.com
Add: (21998) 165, Convensia-daero, Yeonsu-gu, Incheon, South Korea

بدأت الشركة تحت اسم  Daewoo Corporationفي عام  ،1967ولعبت POSCO
دورا رائ ًدا في تطوير االقتصاد الكوري عن طريق
 INTERNATIONALمنذ ذلك الحين ً
تعظيم الصادرات .ومع تغيير اسم الشركة من  Daewoo Corporationإلى شركة  Daewooالمحدودة في  ،1982بدأت
ً
شمول.
الشركة في إدارة أعمالها التجارية بصورة أكثر
انفصلت الشركة تحت اسم شركة  Daewoo Internationalالمحدودة في عام  ،2000وتخصصت بشكل رئيسي في
العمل في مجاالت التجارية الدولية ،وتطوير البنى التحتية ،وإدارتها ،وتطوير الموارد ،وما إلى ذلك .اندمجت الشركة في عام
 2010في مجموعة  ،POSCOوتمتعت منذئذ باستقرار داخلي متين .وفي عام  ،2017ومن خالل االندماج واالستحواذ
على وحدة أعمال الفوالذ في  ،POSCO P&Sقمنا بدمج قنوات توزيع الفوالذ المحلية والخارجية في مجموعة ،POSCO
لندعم مكانتنا باعتبارنا شركة تابعة رئيسية في مجموعة  .POSCOوفي عام  ،2019غيرنا اسم الشركة إلى POSCO
 ،INTERNATIONALلنستعد لقفزة عظيمة نحو المستقبل .وبفضل تمتعها بشبكة دولية تتكون من أكثر من  80شركة تابعة
حول العالم ،فإن  POSCO INTERNATIONALتؤسس سالسل قيمة في مختلف قطاعات األعمال بما يشمل الفوالذ
والطاقة ،والسلع الزراعية ،والمنتجات الكيميائية ،وقطع الماكينات ،والبنية التحتية ،وما إلى ذلك ،لتساهم الشركة في استكشاف
نماذج األعمال المستدامة .وعبر هذه الجهود ،تتحول الشركة إلى "مؤسسة عالمية متكاملة" تنخرط مباشرة في عمليات األعمال
الكبرى الكاملة بما يتجاوز األعمال التجارية التقليدية.

حوض منصات اإلنزال ()LPD
أوجه االستخدام
حوض منصات اإلنزال ()LPD

الخصائص واإلمكانيات

	مصمم ًوفقا للمواصفات التجارية
	ينقل النظم التقنية المتوفرة ليوفر الدعم إلى صناعةبناء السفن المحلية
	تتوفر استخدامات متنوعة له (عمليات برمائية ،إغاثةالطوارئ ،سفن المستشفى ،وما إلى ذلك)

المواصفات الفنية
إجمالي الطول

نحو  122.0م

االتساع (المصبوب)

 22.0م

العمق (المصبوب)

 11.3/6.7م

الغاطس (حمولة كاملة/التصميم/الدورية)

 4.9/4.5/4.2م (خط األساس  37.5 :م)

السرعة (القصوى/العمليات/الدورية)

نحو  16.5/15.5/13.5عقدة

اإلزاحة (حمولة كاملة)

نحو  7,300طن
 557فر ًدا

سطح مرفق اإلنزال ()LCU

 1حوض ( 2سطح إنزال)

أقصى عدد على متنها
سطح الخزانات

 1سطح ( 14وحدة)

سطح المركبات

 1سطح ( 15وحدة)

سطح المروحيات

 1سطح ( 2مروحية)
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مركبة دورية ذكية ()IPV
أوجه االستخدام
مركبة دورية ذكية ()IPV

الخصائص واإلمكانيات
	تعمل كأنها "قسم شرطة متحرك"؛ حيث توفر كشف فوري للمشتبه بهم والمعلومات والمعلوماتالفورية في موقعها.
 يجري توريدها من خالل مشروع G2G	-يُمكن تخصيصها بالكامل حسب طلب المشتري

المواصفات الفنية
أداء منصة المركبة

المواصفات العامة لمنصة المركبة

 165حصان
عند  4,000دورة في الدقيقة

الطراز

Rexton W

أقصى طاقة

الشركة المصنعة

Sangyong Motor, Korea

 34.7كحم.م
أقصى عزم دوران
عند  3,250~1,800دورة في الدقيقة

المحرك

محرك (سعة المحرك 2,696 :سي سي)

السرعة القصوى

 177كم/س

العوادم

EURO 3

اإلطار والعجلة

/ P235
( 75R 16األمامية والخلفية)

النقل

انتقال تلقائي

دفع العجالت

دفع رباعي 4×4

البنية

نوع بهيكل كامل

المكابح (الفرامل)

نظام مانع انغالق الفرامل ()ABS
مع ميزة التوزيع اإللكتروني لقوة المكابح ()EBD

متفرقات

أخرى

حماية ضد
 44.ماغنم
()NIJ Level 3A
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متفرقات

Replex

http://www.replex.co.kr
Tel: +82-2-949-8415 / Fax: +82-2-6455-0308
E-mail: admin@replex.co.kr
Add: 232, Gongneung-ro, Nowon-gu, Seoul, Rep. of Korea

منذ تأسيسها في  ،2004ركزت  Replexكل جهودها في البحث في مجال تقنية التوليد
الكهرومغناطيسية عالية القدرة ( ،)EMP& HPEMوأكملت تطوير معدة اختبارية قياسية للطاقة
الكهرومغناطيسية والطاقة الكهرومغناطيسية عالية القدرة بما يلبي المعايير الدولية ( IECو .)MILويمكن أن نورد ً
أيضا منتجات
استخدامات الطاقة الكهرومغناطيسية والطاقة الكهرومغناطيسية عالية القدرة ،وتخصيصها حسب متطلبات المستخدم

بندقية الطاقة الكهرومغناطيسية (توجيهية)
أوجه االستخدام
طورت  Replexبندقية الطاقة الكهرومغناطيسية ،تولد نبضات كهرومغناطيسية قوية قادرة على إتالف األجهزة اإللكترونية.
ولذا فيمكن استخدامها إليقاف تشغيل األجهزة اإللكترونية المستخدمة ألغراض خبيثة.

الخصائص واإلمكانيات
يشمل النوع التوجيهي منتجات محمولة باليد ومنتجات عالية األداء مع مجال كهربي قوي يبلغ عدة ملي فولتات/متر ،ومنتجات
يمكن تثبيتها على المركبات .نوع يعمل في جميع االتجاهات ،ويشمل منتجات من نوع حقائبي تزن نحو  17كجم ،ومنتجات من
نوعي قطبي .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تعظيم مدى اإلتالف لهذه المنتجات بتثبيت عواكس عليها.

المواصفات الفنية
المدى الفعال

 50م (كحد أقصى)

 200م (كحد أقصى)

أقصى قوة للحقل الكهربي

 25كيلوفولت  /م عند  10م

 100كيلوفولت  /م عند  10م

نطاق التردد

 500ميجاهيرتز ~ 2جيجاهيرتز

 500ميجاهيرتز ~ 2جيجاهيرتز

معدل التكرار

 10طلقات في  1ثانية

 10طلقات في  1ثانية

وقت التشغيل

 30دقيقة

الحجم (طول × عرض × ارتفاع) الوزن  1x0.3x0.3م  25كجم
العزل

زيت محول غاز N2

 30دقيقة
 1.7x0.4x0.5م  95كجم
زيت محول غاز N2
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بندقية الطاقة الكهرومغناطيسية (متعددة االتجاهات)
أوجه االستخدام
طورت  Replexبندقية الطاقة الكهرومغناطيسية ،تولد نبضات كهرومغناطيسية قوية قادرة على إتالف األجهزة اإللكترونية.
ولذا فيمكن استخدامها إليقاف تشغيل األجهزة اإللكترونية المستخدمة ألغراض خبيثة.

الخصائص واإلمكانيات
يشمل النوع التوجيهي منتجات محمولة باليد ،ومنتجات عالية األداء مع مجال كهربي قوي يبلغ عدة ملي فولتات/متر ،ومنتجات
يمكن تثبيتها على المركبات .نوع يعمل في جميع االتجاهات ،ويشمل منتجات من نوع حقائبي تزن نحو  17كجم ،ومنتجات من
نوع قطبي .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تعظيم مدى اإلتالف لهذه المنتجات بتثبيت عواكس عليها.

المواصفات الفنية
المدى الفعال

 30م (كحد أقصى)

 50م (كحد أقصى)

أقصى قوة للحقل الكهربي

 15كيلوفولت  /م عند  10م

 25كيلوفولت  /م عند  10م

نطاق التردد

 5500ميجاهيرتز

 5500ميجاهيرتز

معدل التكرار

 5طلقات كل في  1ثانية

 5طلقات كل في  1ثانية

وقت التشغيل

 30دقيقة

 30دقيقة

الحجم (طول × عرض × ارتفاع) الوزن  0.46x0.34x0.17م  17كجم

غاز N2

متفرقات

العزل

غاز N2

 0.4 × 0.52 × 0.8م  40كجم
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متفرقات

Dongsung TCS

www.dongsungtcs.com
Tel: +82-55-340-7551 / Fax: +82-55-340-7596
E-mail: neeex@idongsung.com / Add: 81, Gomo-ro 134beon-gil, Jilye-myeon,
)Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Rep. of Korea (50875

 15أبريل 1997
 التأسيس : 450موظف
 الموظفون : دورة رأس المال  86 :مليون دوالر أمريكي ()2020القطع التركيبية للمعدات الفضائية الجوية
 األعمال :قطع المعدات الثقيلة
قطع السيارات
تستخدم  Dongsung TCSتقنيات فريدة ،وتوفر ً
حلول لجميع التطبيقات الصناعية المتعلقة بالمواد المركبة التي تتدخل في
مجال الطيران والمعدات الثقيلة والسيارات .ومع التقنيات والحلول المتطورة ،تسعى  TCSإلى التغيير المستمر واالبتكار لتصبح
المؤسسة العالمية األولى في مجالها.

المعالجة
 المنتجات الفضائية الجوية :الطبقات اليدوية ،واألوتوكالف ،و C-ScanوCMMوالدهانات -المعدات الثقيلة/السيارات SMC :و RIMوالتفريغ/الحقن

قطع المعدات الثقيلة

قطع المعدات الفضائية الجوية

قطع السيارات
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دليل المنتجات
الدفاعية الكورية

متفرقات

الفهرس
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فهرس الشركات

263

)DAEWOO TRUCKS( دايو تراكس

198

) N MACHINERIES(داسان ماشينريز

270

)DNB( دي إن بي

361

)DONGSUNG ELECTRIC MACHINE( دونجسانج إلكتريك ماشين

372

)DONGSUNG TCS( دونجسانج تي سي إس

264

)DOOSAN INFRACORE( دوسان إنفراكور

226

)DOOWON HEAVY INDUSTRIAL( دوون هيفي إندستريا ل

28

)Dt&C( دي تي آند سي

29

)DusiTech( دوسي تيك

92

)DUTA Technology( دوتا تكنولوجي

363

)DUVEET( ديوفيت

94

)DYMSTEC( ديمستيك

E
358

)EHWA TECHNOLOGIES INFORMATION( إيهوا تكنولوجيز إينفورميشن

30

)EM Korea( إي إم كوريا

209

) EO SYSTEM( إي أو سيست م

14

)EOS CORPORATION( إي أو إس كوربريشن

297

)ERE INDUSTRY( إي أر إي إندستري

A
333
)ACEWAVETECH( آسويفتيك
108
)AeroMaster( أريوماستر
327
) ARES( أريز
96 ). Asia Pacific Satellite Inc( آشيا باسيفيك ساتليت
B
90
110
265
112
267
183

)BA SOLUTIONS( بي إيه سلويشنز
)BlueWaveTel( بلووايف تيل
)Bosung Industry( بوسونج إندستري
)Broadern( برواديرن
)BS AUTOPARTS( بي إس أوتو بارتس
)BUMHAN INDUSTRIES( بومهان إنداستريز

C

268
282
102
365
25

تشانجون تكنولوجي بريسجن ماشينري
)CHANGWON TECHNOLOGY PRECISION MACHINERY(
)CM TECH( سي إم تيك
)CONET SYS( كونت إس واي إس
)CSENERTECH( سزينرتيك
)CTLA( سي تي إل إيه

D

F
171

).Fine Precision Ind( فاين بريسيجن إنداستريز

20

)FINISHED SOLUTION( فنيشد سلويشن

33

)FIRSTEC( فيرستيك

82

) FOCUS OPTECH( ك
فوكس أوبتي 

34

)FOREX( فوركس

212

)FOSTEC( فوستيك
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205
27
257
154
292
46
158

)D. I. OPTICAL( دي أي أوبيتكا ل
)DACC CARBON( داك كاربون
داجي بريسيجن آند إنداستريز
)DAEJI PRECISION & INDUSTRIES(
)DAEKWANG CHEMICAL( داكوانج كيميكال
)DAEMYUNG( دايميونج
)Daeshin Aerospace( داشين أيروسبيس
دايو شيببليدنج آند مارين إنجنيرينج
)DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING(

دليل المنتجات الدفاعية الكورية

G
جيتسين ()GITSN

88

إنّوسيموالشين ()INNOSIMULATION

322

اينسوباك ()INSOPACK

56

جرين أوبتيكس ()Green Optics

69

إنتليان تكنولوجيز ()Intelliantechnologies

66

جراوند()GROUND

117

إنترلينك إس آند إس()INTERLINK S & S

316

أيبيك ()IPEC

215

هانبايك إيروسبيس ()Hanbaek Aerospace

313

J

هانكوم اليفكير ()HANCOM LIFECARE
هانجين هيفي إندستريز آند كونستركشن
( HANJIN HEAVY INDUSTIES & CONSTRUCTION)
هانكوك فايبر ()HANKUK FIBER

287

جاين تكنولوجي ())Jain Technolog

107

165

جينو موتورز ()JINO MOTORS

260

H

118

هانوها آيروسبيس ()Hanwha Aerospace

16

هانوها كوربريشن ()HANWHA CORPORATION

140

هانوها ديفينس ()HANWHA DEFENSE

236

هانوها سيستمز ()Hanwha Systems

52

هانوونج إندستريال ()HANWOONG INDUSTRIAL

298

هيليم كومباني ()Heelim Company

300

جينيونج بريسشن ماشي ن ( JINYOUNG PRECISION MACHINE) 231
180
جينيونج تي بي إكس ()JINYOUNG TBX
K
166

كانجنام كوربوريشن ()KANGNAM CORPORATION
كينكوا إيروسبيس كروبريشن
((KENCOA AEROSPACE CORPORATION
كيا موتورز ()Kia Motors

248

إتش كيه سي ()HKC

301

كيه أي إم ()KIM

39

هوب إير تيك ()Hope Air Tech

49

كيمز يو بي كيو ()KIMS UBQ

181

هيوميدا ()HUMEDIA

119

كوداكت ()KODUCT

232

هانويد تكنولوجيز ()Huneed Technologies

59

كوكام ()KOKAM

362

كولون جلوبال ()KOLON GLOBAL

303

كوماكو ()KOMACO

40

هيوسانج هيفي إندستريز (346 )HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
هيونداي هيفي إندستريز ()HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 161

37

كوريا إيروسبيس إندستريز (10 )KOREA AEROSPACE INDUSTRIES

هيونداي جيه كوم ()Hyundai J Comm

62

هيونداي روتيم كومباني()Hyundai Rotem Company

241

كوريا سي إن أو تيك ()KOREA CNO TECH

هيونداي ويا ( HYUNDAI WIA)

222

كوريا إيليكوم ()KOREA ELECOM

331

كوريا إليكترو أوبتيكس ()Korea Electro Optics

72

152

كوريا لوست-واكس ()KOREA LOST-WAX

41

يو  2إس أر ()i3system

64

كوريا نان-فيريوس ميتالز()Korea Non-Ferrous Metals

272

آي بلو فوتونيكس ()IBULE PHOTONICS

178

كوريا سبيشل باتري )356 (KOREA SPECIAL BATTERY

I
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فهرس الشركات

182

P

كوريان إير ()Korean Air

14

بونغسان كوربوريشن ( )POONGSAN CORPORATIONكوربريشن 141

كوريو بيروتيكنكس ()KORYO PYROTECHNICS

148

بوسكو إنترناشيونال ()POSCO INTERNATIONAL

كوفيكو ()KOVICO

255

بوستيك ()POSTECH

364

كيه بي إريو إندستريز ()KP Aero Industries

47

بسيون دي إس بي ()PSIONdsp

43

كيه بي سيه ميتال ()KPC Metal

50

كوريا تي إي إس ()KOREA TES

كيه إس سيستم ()KS SYSSYSTEM

306

Q

كوكدونج تيليكومينكاشنز ()KUKDONG TELECOMMUNICATIONS

76

كونيون ()Qnion

كيونجشانج إندستري ()KYUNGCHANG INDUSTRY

307

368

126

R
ريلتيم وايف ()REALTIMEWAVE

337

لستيك ()LCTEK

348

ريبلكس ()REPLEX

370

ليجي نيكس وان ()LIG Nex1

342

ريفهيك كوربريشن ()RFHIC Corporation

128

لوتس إنترناشيونال ()LOTUS INTERNATIONAL

309

إل إس مترون ()LS Mtron

273

L

M
ميكروويف تكنولوجيز جروب (121 )Microwave Technologies Group
موري تكنولوجيز ()MOORI Technologies

123

موترول ()Mottrol

271

N
نافكورس ()NAVCOURS

104

نافي وركس ()NAVIWORKS

320

دي إن تي إنجينيرنج وإيروسبيس
()NDT ENGINEERING & AEROSPACE

311

أو تي إس ()OTS

125

O

S
إس إن تي ديناميكس ()SNT Dynamics

192

ف ( SNT MOTIV)
إس إن تي موتي 

188

سامجيونج توربين ()SAMJEONG TURBINE

359

سامكانج إم آند تي ( SAMKANG M&T)

169

سامكوانج ماشينري ()SamKwang Machinery

274

سامسونج إس وان كوربريشن ()SAMSUNG S-1 CORPORATION

75

ساميانج كيميكال ()Samyang Chemical

144

ساميانج كومتيك ()Samyang Comtech

284

سانجو أوبتيكال ()SANJU OPTICAL

129

ساتريك إنشياتيف ()SATREC INITIATIVE

351

سيه إيروسبايس آند ديفينس ()SEAH AEROSPACE & DEFENSE

352

سيولف مارين ()SEAWOLF MARINE

334

سينسور واي ()Sensorway

130

إس جي سيفتي كوربوريشن ()SG SAFETY CORPORATION

289
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دليل المنتجات الدفاعية الكورية

إس جي سيرفو ()SG SERVO
إس جي سليوش ن ( SG SOLUTION)
شينجونج ديفلبومنت ()SHINJEONG DEVELOPMENT
إس كيه تكنولوجي ()SK Technology
سولفيت سيستم ()SOLVIT SYSTEM
سوسونج ديفينس إندستري ز (SOOSUNG DEFENSE INDUSTRIES)
إس تي إكس إنجين ()STX Engine
س ( SUOPTICS)
ساوأوبتيك 

276
233
253
278
335
229
280
219

W
135
وايف إلكترونيكس ()Wave Electronics
137
وايفبيا ()WAVEPIA
136
وافيس ()WAVICE
336
وينتيك ()WINTEK
202
س ( WOO KYUNG OPTICS)
وو كوينج اوبتيك 
وونام مارين كرافت (176 )WOONAM MARINE CRAFT
99
وريبيول ()WOORIBYUL
295
ووسانج سيتك ()WOOSUNG SITEK

T
تايكيونج إليك).Taekyung Elec( .

23
312
86
314

يو-تيل ()U-TEL

133
132
18
24

تاك تكستيلز ()TAK Textiles
تي بي تي سيستم ()TBT System
تريكستا ()TREKSTA

Y
يونهاب بريسجين ()YEONHAB PRECISION
واي جي إم ()YGM

84
186

Z
U
يو  2إس أر ()U2SR
يوكونسيستم ()Uconsystem
يو آي هليكوبتر ()UI Helicopter

زيو للمعلومات والتكنولوجيا
()ZIWOO INFORMATION & TECHNOLOGY

V
فيستيك ()VICTEK
فيتال براشوت ()VITAL PARACHUTE
فيتزروسيل ()VITZROCELL
فوجو ()VOGO

79
315
354
173
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325

فهرس المنتجات

الطائرات

طائرة استطالع مُسيّرة المصغرة
FDS-SAPS 3200 - ALBATROSS

21

قطع  A320وA330 P2F
قطع بنية  B737و767

38

FDS-TAPM 2000 - VIGOR Aerial
نظام االستهداف

20

الفضائية الجوية

34

التشكيل والصب

50

القطع والمجموعات الهيكلية الجوية
(B777X WING-RIB, B787 HANGER
 ،LINKعارضة الزعنفة الجانبية )G280

47

القطع الهيكلية الجوية السطح الخارجي من T-50 Wing
باب  / F-15ركائز ()KC390

48

رادار أمن جوي

28

محركات الطائرات

16

نظام دفاعي ضد المركبات الطائرة غير المأهولة

28

مجموعة B767

38

علبة التروس للمدفعية ذاتية الدفع

39

علبة التروس للطائرات بدون طيار ذات االرتفاع المتوسط ()MUAV

39

األسلحة األرضية

36

مكونات وقطع الصواريخ الموجهة

32

األسلحة الموجهة

35

( HDB0800SGشاشة شفافة بمستوى الرأس)

44

محركات المروحيات

16

معدات هبوط المروحيات ،ومقعد الطيار ،ونظام توليد الغاز
الخامل على متن الطائرة ()OBIGGS

31

26

الصهريج الهيدروليكي ،ونظام مدفع  20مم

30

نظام تنظيف تجويف المدفع ( 105/155مم)

26

محاكي واجهة لـ MCRC

49

أسطوانات المكابح الكربونية

27

طائرة مٌسيّرة KnX/KnX2

29
11

وحدة حامل القنابل ،ووحدة العامود

إصالح المكونات والتشغيل ( )CROللمروحيات

24

( KT-1طائرة تدريب أساسي)

وحدة واجهة البيانات للوحدة MCRC

49

( KUH-1مروحية متعددة األغراض  -سوريون)

12

الطائرات المُسيّرة

37

المركبة الطائرة اإلستراتيجية غير المأهولة KUS-FS

15

باسنة محرك LM C-130

46

المركبة الطائرة التكتيكية غير المأهولة KUS-FT

14

/F-5الدوّار التوربيني ّ
والدفاعات

41

الطائرة المسيرة الهجينة KUS-HD

15

( FA-50طائرة مقاتلة خفيفة)

10

( LAD2008DAشاشة كبيرة المساحة)

43

 FDS-LH 2000 - XROSSطائرة بدون طيار ()UAV
نظام القاذف ،هيدروليكي

21

المروحيات المسلحة الخفيفة ()LAH

13

معدات الهبوط ،ومشغل باب معدات الهبوط

31

نظام االستعادة FDS-RD 1000 - XROSS

22

المحرك التوربيني الغازي LM2500

17
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دليل المنتجات الدفاعية الكورية

الحظيرة الرئيسية

24

جناح KT-1

46

صيانة نظام تحديد العدو من الصديق للمقاتلة F-16

25

نظام المسحات

33

مجمعات المتشعبة للمروحة الرئيسية

32

مجمعات المتشعبة لمروحة الذيل

32

صيانة الطائرات الحربية وإصالحها وتشغيلها ()MRO

13

مسمار كروي مصغر

39

صيانة الطائرات الحربية وإصالحها وتشغيلها ()MRO

37

إصالح المكونات والتشغيل ( )CROللمروحيات

24

ألواح التصوير بالرؤية الليلية ()NVIS

40

C4ISR
وحدة راديو ترانزستور ( )TRبالنطاقX- 200واط
300W X-Band AMP

133

المرسل المجيب النشط

122

تقنية الهوائي المتقدمة
(تتبع األقمار الصناعية)

110
61
111

عمود نقل الحركة

26

 PW2037المحرك/الشفرات التوربينية

41

Remo-TOL/Remocopter-300

19

األنظمة الكهربائية المحمولة جوًا

Remoeye-002B Pro/Remoeye-006A

18

هوائي المركبات الطائرة غير المأهولة

( RQ-101مركبة طائرة غير مأهولة لالستخدام على مستوى الفيالق) 12
RSA3622WVC
مؤشر إليكترونيات ومحرك الطائرة ”4.3

44

RSAQ300M

45

RSD0806XGC

45

طائرات األضواء الكاشفة المٌسيّرة

23

محرك صواريخ سفن مضادة للسفن

17

( T-50طائرة تدريب متقدم نفاثة)

11

/T-50ناقل الحركة الجرسي والذراع وما إلى ذلك

42

133

سالح ليزر مضاد للطائرات

73

نظام مضاد للطائرات المُسيّرة ()OURANOS

94

هوائي مضاد للتشويش

111

نظام  GNSSمدمج لمكافحة التشويش /
نظام )AEGIS( INS

105

لوحة إلكترونيات الطيران/كمبيوتر

126

جهاز تشويش محمول على الظهر

91

راديو التكتيكي الذكي لميادين المعارك ()ACRO-V

57

 /T-50مجرفة االمتصاص والسندات وما إلى ذلك

42

مقصورة

102

عارضة ذيل Bell M412

46

نظام رفع وخفض كاميرا CCTV

125

T-Rotor

19

مجمعات بطاقة الدائرة

59

األنظمة غير المأهولة

35

( Clean Bunkerمعقم باألشعة فوق البنفسجية)

74
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وحدة نظام مالحة عالمي عبر األقمار الصناعية ()GNSS
مقاومة للتشويش مدمجة ()CAJM

106

النظام الكهروبصريVLR -

69

النظام الكهروبصريVS-

70

جهاز تشويش التخلص من الذخائر المتفجرة

95
81

محول

83

كاشف األشعة تحت الحمراء المبرد
()640x512 / 320x256

64

 ESMللمنصات البحرية الصغيرة والمتوسطة

هوائي عاكس شعاع زاوية التمام

76

حلول الحرب اإللكترونية ()EW

80

نظام كشف القناص المضاد ()SODA-v

107

ألياف بصرية لالستخدامات العسكرية والطيران

115

مبرد التبريد العميق ()CR-403K

83

جهاز الربط باالنصهار

116

مبرد التبريد العميق ()CR-405K

82

هوائي ( GNSSقمر صناعي)

111

نظام نقل البيانات

109

GPS TeleKit
(جهاز استقبال  GPSوجهاز إرسال القياس عن بعد)

106

شبكة مكافئ لنقل البيانات هوائي عاكس

77

قبة جيروسكوبية ثابتة

87

التيار العالي  /ترصيع المعادن

114

راديو رقمي مزدوج االتجاه ()ACRO-S2

56

وحدة تبديل  TRXعالية الطاقة

134

نظام التأريض الرقمي

117

نظام راديو عالي السرعة ()HRS

58
83

راديو رقمي تكتيكي ()ACRO-WING

58

مسماع األعماق

وحدة اإلرسال الرقمي

120

حلول تمييز الصديق من العدو

80

ليزر آمن للعين يعمل بضخ الصمام الثنائي

123

كاشف الترددات الالسلكية غير القانونية
()SMART-D

89

صياد الطائرات المُسيّرة XR

94

تقنية اتصاالت البيانات الالسلكية خالل الطيران

60

حل تشويش الطائرات المُسيّرة ()WILDCAT

93

مكون بصري لألشعة تحت الحمراء  /عدسة أسفير

73

قناص الطائرات المُسيّرة

91

هاتف متكامل ()I-TEL

101

نافذة مزدوجة النطاق

72

نظام كشف التنصت الذكي

I 88

وحدة تغيير طور الفريت مزدوجة الوضع

77

نظام االتصال البيني IP

84

استخدامات طائرات اإلنذار المبكر

112

EGIS-N2000
(نظام  GNSS / INSالمدمج)

104

معدات المروحيات المسلحة الخفيفة (/)LAHالمروحيات متعددة األغراض 79
مكتشف النطاق بالليزر

124

جهاز توليف التردد M / W

120
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القمر الصناعي البحري ()v100NX

67

PANOP-NE

53

القمر الصناعي البحري ()v130NX

68

)L(PANOP-NE

54

خدمات تصنيع المضافات المعدنية

60

نظام كشف التسلل المحيطي

131

مضاد للدبابات متوسط المدى
محاكي قاذف صواريخ

63

حلول محمولة للتشويش على الطائرات المُسيّرة
()WOLF

93

الهوائيات العسكرية

66

مطياف  FTIRالمحمول

124

الهوائيات العسكرية

110

مرآة أساسية من زيرودور

70

جهاز لف كابل األلياف البصرية العسكرية

115

نظام مراقبة العين الكمومية طويلة المدى
نظام المراقبة

55

مقسم ميداني بصري عسكري

116

محاكي رادار التهديدات

127

برنامج تحليل بيانات الحوادث

109

( RADOMEوعاء رادار)

118

نظام تعدد األطراف ()MLAT

100

جهاز إطالق النار عن بعد

101

كاميرا األشعة تحت الحمراء المحمولة

65

وحدة واجهة استخدام عن بعد

108

نظام مراقبة محمول

99

لوحات الدوائر المطبوعة لترددات الراديو/الميكروويف

114

كونسول متعدد الوظائف

102

( RF GaN Bare-dieمتقطع)

137

هاتف متعدد الوظائف
()Ring Down-TEL

 GaN MMICلترددات الراديو

138

100

ترانزستور نيتريد الغاليوم ( )GaNللتردد الراديوي ()RF

138

نظام الكاميرا متعدد االستشعار PTZ

86

ترانزستور نيتريد الغاليوم ( )GaNللتردد الراديوي ()RF) (WG40280A

136

S-Band SSPA

128

عدسة ياقوت

72

هاتف القمر الصناعي (مارين ستار)

98

هاتف القمر الصناعي ()X5-Touch

97

هاتف القمر الصناعي ()XT-LITE

96
97

متتبع القوة الزرقاء (القدرات المزودة بـ  )GPSمتعدد المسارات 62
نظام االتصال الداخلي الالسلكي المتعدد

63

NAVAL SHIELD ICMS
(نظام إدارة معارك)

54

كاميرا شبكة (نطاق قريب)PTZ-

75

نظام دفاع متعدد االتجاهات ()PUMA

92

هاتف القمر الصناعي ()XT-LITE

قبة بصرية

71

نظام تتبع األقمار الصناعية

121

األجزاء البصرية

71

نظام كشف المحيط العلمي

75
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معالج اإلشارات والصور
للصواريخ الموجهة

135

جهاز تشويش مركبات

90

كمبيوتر أحادي اللوحة

127

جهاز تشويش مركبات

95

حلقات االنزالق

83

نظام مراقبة بالفيديو

132

حلقة انزالق للبرج

85

هوائي موجي ذو حافة مشقوقة

78

منظار )SM28 (8x28

129

سماعة راديو السلكية ثنائية االتجاه
()ACRO-ANC2

57

منظار )SM30 (8x30

129

WPA30520-020

137

هدف ذكي للتدريب على الرماية

107

X-Band AMP

119

طبلة مصفوفية للسونار SONAR

103

جهاز اإلرسال واالستقبال للنطاق X-band 134

134

راديو Spidernet

52

X-Band TRM

128

مستشعر كيميائي مُباعد

123

X-Band UPC

119

مجموعة األضالع

83

نظام أمان متكامل للطيران يعمل باألشعة تحت الحمراء ستريو
()STIR

105

هوائي تتبع الهدف والتحكم في اإلطالق 78

78

هدف مستشعر حراري للبندقية 103

103

هدف مستشعر حراري للدبابات

103

TICN
(أنظمة االتصاالت التكتيكية)

52

الذخائر والمتفجرات
ذخيرة مضادة للدبابات عيار  120مم
()HEAT-MP-T K277
ذخيرة مضادة للدبابات عيار  120مم
()APFSDS-T K276
قذائف مدفعية  155مم
()HE-BB K307

141
141
142

رادار تتبع

53

وحدة إرسال واستقبال ()TRM
لرادار AESA

113

وحدة اإلرسال واالستقبال لـ L-SAM

113

مشاعل اإلضاءة باألشعة تحت الحمراء للطائرات144 K631 144 ،

UHF-Band SSPA

128

الذخائر المضادة للطائرات ،وذخائر مدافع البحرية

143

مستشعر أرضي تلقائي

130

شرك خداعي مضاد للصواريخ K909

147

كاشف األشعة تحت الحمراء غير المبرد

65

قاذف قنابل آلي متعدد

153

خراطيش غاز إس سي  38/40مم

154

قنابل التدريب 40x46مم

152
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خرطوشة  40مم ،قاذف التمرين K234

148

 22مم خرطوشة ذات عيار صغير
لهاون 60/81MM

148

القنابل اليدوية الكيمائية بغاز إس سي

155

المواد عالية الطاقة

140

قنبلة دخان سداسي كلور اإليثان ( )HCاليدوية KM8/KM18

149

الحشوات الدافعة

140

المفرقعات

140

إشارات ،إضاءة ،طائرات
(شعلة واحدة)

151

مجموعات عنقودية أرضية لإلشارة واإلضاءة

151

ذخائر عيار صغير للمسدسات

143

قنبلة يدوية ،تدريبية  K410مع
الصمامة K411

ذخائر عيار صغير للبنادق

142

149

إشارة دخان للغواصات
(نهارية/ليلية)

150

خراطيش صدمية

155

محاكي صواريخ أرض-جو دخانيK709 ،

147

بذلة حماية محسنة من المواد النووية والبيولوجية والكيميائية

146

قاذفات قنابل غير مميتة/
بفوهة ملساء

153

وعاء ستارة دخانية لألشعة تحت الحمراء،
أرضي K968

145

قنبلة الدخان باألشعة تحت الحمراء K415

145

سالح مضاد للطائرات معتمد على الليزر،
BLOCK-I

140

لغم ،مضاد لألفراد ،غير معدني
تدريبيKM14 ،

150

لغم ،مضاد لألفراد ،تدريبي
()KM18A1/KM16

150

لغم ،مضاد للدبابات ،تدريبي
()K441/KM15/KM19

149

نظام جديد /
جمع رذاذ األيروسول البيولوجي

146

الذخائر غير المميتة

152

خراطيش وقنابل يدوية أخرى

155

قنبلة يدوية للتدريب

152

األنظمة البحرية
قارب دورية  14م

175

سفينة دورية فئة  1500طن

170

قارب دورية فئة  20م 167

167

سفينة دورية فئة  3000طن

170

سفينة تدريب فئة  3000طن

170

قارب دورية فئة  500طن

167

قارب دورية فئة  20م

168

ضاغط هواء مبرد بالهواء

184

قارب ألومنيوم ()FAF90UB-Z

171

سفينة اإلنقاذ والمساعدة ()ROKN ATS

160
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لوح مضاد للرصاص

186

ضاغط بحري ونظام هواء

183

طاف
كابل ٍ

181

(سفينة دورية بحرية لألسطول

168

وحدة  RIBديزل بمركب الكربون

174

نظام كونسول تشغيل

182

المدمرة )III-XDK NKOR( D00001WD

158

OPV
(فئة  500طن سفينة دورية بحرية)

165

DW2000P OPV
(سفينة دورية بحرية ألسطول جمهورية كوريا)

159

قارب الدورية ()FAP160WJ-Z

172

فرقاطة )ROKN FFX Batch-II( HDW3000

159

قارب الدورية ()FCR140SF-Z

172

( FFGصاروخ موجه للفرقاطات)

169

صاروخ موجه لصيد سفن الدورية ()PKG-A

165

سلسلة ( HDAسفينة الدعم اللوجستي)

163

صاروخ موجه لصيد سفن الدورية ()PKG-B

165

سلسلة ( HDDمدمرة)

161

سيراميك كهروضغطيةPZT ،
(مادة االستشعار)

179

سلسلة ( HDFفرقاطة)

162

صاروخ موجه لصيد سفن الدورية ()PKG

169

سلسلة ( HDLمركبة برمائية)

163

PMN-PT / PIN-PMN-PT
(مادة االستشعار)

178

سلسلة HDM
(سفينة دعم متعددة األغراض)

164

قارب اإلنقاذ بوسيدون 14.3

177

سلسلة ( HDSغواصة) 162

162

قارب بوسيدون القابل للنفخ الصلب 9.0

177

سلسلة ( HDLمركبة تدريب) 164

164

قوارب بوسيدون الصلبة القابلة للنفخ

176

كابل غواصات HUSS

181

قارب صلب قابل للنفخ

175

مركبة سحب سباحين ()SDV 340

173

174

شفرة توربينات

180

160

مجموعة كابالت سحب تحت الماء

181

167

ضاغط هواء مبرد بالماء

185

مركبة هجينة غاطسة/سطحية
()SDV 1000W
غواصة KSS-III
()ROKN Changbogo-III
سفينة إنزال معدات
سفينة الدعم اللوجستي
(ناقلة من فئة تايد  -المملكة المتحدة)
سفينة كسح وصيد األلغام
()KMSH

160
166
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األسلحة الخفيفة والمدفعية

منظار FO-3125

212

منظار FO-5256

213

نظام هاون  120مم

193

منظار بندقية FORCE-16

220

مسدس 1911()DHP9/DHP40/DHP45

198

منظار بندقية FORCE-6245

220

مسدس )DHP9P( 2011

199

مزواة ربعية للمدفعي ()KM1A2

227

نظام مدفع برجي  20مم

192

ناقالت  HMPT500-3EK/4EKلـ
K21 IFV

197

هاوتزر ()K9/K55A1

225

مكبر  3مرات

204

مدفع بحري  5بوصات

223

مدفع بحري عيار  76مم

223

هاون  120مم

224

دائرة التصويب ()KM2A1

228

تصنيع هياكل الطائرات

226

نظام الصواريخ المضادة للدبابات لدبابات القتال الرئيسية K2

197

مكبس غاز AR15/M4

200

أنبوب الغاز AR15 / M4

199

مسددة عاكسة CORE-2

221

هاوتزر( )KH179

224

ميزاء التصويب الالنهائي ()KM2A1

227

الرشاش  K12عيار  7.62مم

191

بندقية القنص  K14عيار  7.62مم

191

الرشاش الخفيف  K1Aعيار  5.56مم

188

البندقية الهجومية  K2عيار  5.56مم

189

البندقية الهجومية  K2Cعيار  5.56مم

189

البندقية الهجومية  K2C1عيار  5.56مم

189

الرشاش الخفيف  K3/K3 PARAعيار  5.56مم

190

قاذف قنابل أوتوماتيكي K4 40مم

190
196

D-AK47

201

 DCL110AD-3Xمسددة بنقطة حمراء مع
مكبر  3مرات

207

 K40مدفع رشاش  40مم

 DCL120مسددة بنقطة حمراء

206

مسدس K5/DP51 9مم

190

 DCL401مسددة بنقطة حمراء

207

الرشاش الثقيل  K6عيار  12.7مم

194
191

دوت سيت ()Dot Sight

203

الرشاش الخفيف  K7عيار  9مم المزود بكاتم صوت

مسدس DSAR15S

201

مدفع رشاش  ،KKCBعيار  30مم

195

 DTS100Lمسددة بنقطة حمراء وحرارية

205

 ،KM138موزع ألغام

193

توقيف حركة مجموعة التغذية

231

مدفع رشاش دوار (جاتلنج)  ،KM168عيار  20مم 4

194

منظار FO-1422

213

 KM39A3مدفع رشاش  40مم
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معدات هبوط KUH-Surion

222

وحدة التسديد ()KM53A1

228

 M203مسددة قاذفة قنابل يدوية

215

( SMGمنصة )M4

200

جهاز التصويب بالليزر MLAD-2

208

صمام الملف اللولبي

233

مسددة عاكسة متعددة األغراض من السلسلة MPRS

217

سينجل دوت ()Single Dot SP1-Mوسيركل دوت ()Circle DotSP1C-M

206

مسددة متكاملة متعددة األغراض MPS-MOD2

216

معدات هبوط T-50

222

منظار متعدد األغراض لسلسلة MPSS
من سلسلة المسددات 2

218

 T3Nمسددة بنقطة حمراء

208

مسددة بندقية متعددة األغراض ()MGS-5

210

مدفع دبابة ()K2 / K1A1

225

جهاز تسديد متعدد األغراض للبنادق (،)MGS5-I
إصدار مقدر المسافات الليزري ()LRF

211

جهاز عرض مشغل حراري ()TDV

210

جهاز تسديد ليلي قابل للتركيب ()NAS-52

210

كاميرا التصوير الحراري ()THETIS-II

209

نظارات الرؤية الليلية ()Raptor-16

211

شاشة عرض السلكية مثبتة على الرأس ()HMD

211

 WOE14Kمنظار أحادي العين للرؤية الليلية 204

204

ناقل الحركة  X1100-5A3لـ K9 SPH

196

منظار NPM4E

214

تلسكوب بانورامي M117A2

202

تلسكوب بانورامي M12A7 S / C / H

203

 PARA-1مسددة بنقطة حمراء 219

219

 PVS-04Kنظارة أحادية للرؤية الليلية 216

216

RB-105mm

230

RB-127mm

229

RB-155mm

230

مركبات القتال األرضية
حامل مدفع هاون أوتوماتيكي
ذاتي الدفع  120مم

237

طقم تحويل 4WD

267

AAAB
(جسر هجومي برمائي مدرع)

245

RB-76mm

229

المواد عالية الطاقة

272

نظام سالح بالتحكم عن بعد ()RCWS

223

ناقلة جنود مدرعة
()Tambora, DAPC-2

257

ROD-54

214

ناقلة جنود مدرعة

253

RSWS
(نظام إدارة سالمة األسلحة)

232

نظام استشعار
وإخماد تلقائي للحريق

270
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مركبة بحواجز خلفية

262

مركبة الهجوم البرمائية الكورية KAAV

( BIHOنظام دفاع جوي)

240

KARV
(مركبة نجدة مدرعة كورية)
KAVLB
(مركبة قاذف الجسور المدرعة الكوري)
KCEV
(مركبة هندسية قتالية كورية)

BLACK SHARK
(مركبة مدرعة بعجالت )4 × 4
مصباح  LEDمتعدد األغراض مثبت على الكاميرا
مصباح خلفي LED
مركبة الدفاع ضد الطائرات المُسيّرة والتشويش على األجهزة
المتفجرة المرتجلة المتحكم بها بالراديو ()RCIED

256
268
259

239
243
244
242

المركبة التكتيكية الخفيفة KLTV

248

المحرك DV27K

264

 EVO-105المطورة بعجالت
هاوتزر ذاتيي الدفع

 KM1500شاحنة  15طنًّا

250

237

 KM250شاحنة  ½2طن

249

مستشفى طبي متنقل قابل للتوسعة

278

 KM450شاحنة ¼ 1طن

249

سيارة إطفاء

254

 KM451سيارة إسعاف

251

نفاث الماء من نوع المائع المتدفق

266

 KM500شاحنة  5طنًّا

250

صندوق التروس لنظام
نظام الصواريخ الجوي

275

(مركبة مدرعة بعجالت )4 × 4

255

مضخة هيدروليكية رئيسية

271

مركبة تكتيكية متوسطة جديدة KMTV

252

وحدة تعليق في الذراع

271

أضواء  LEDللمركبات

269

نظام تعليق مستقل
نظام المحور

274

المركبات الخفيفة المدرعة

260

عربة تموين عسكرية

279

 K10مركبة إعادة إمداد ذخيرة

238

محرك ديزل عسكري ()MB871

281

دبابة القتال الرئيسية K2

241

محرك ديزل عسكري ()MT883

281

مركبة المشاة القتالية K21

239

الهوائيات العسكرية

279

 K21-105دبابة متوسطة

238

وحدة مستشفى متنقلة

256

 K77مركبة مركز التوجيه النيراني

237

( K808 WAVمركبة مدرعة بعجالت)

246

 K9 Thunderمدفع هاوتزر ذاتي الدفع

236

وحدة طرود متنقلة
(شاحنة هيدروليكية قابلة للتوسيع)
مقعد حماية الركاب
(مقعد الطاقم )TS-100
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مقعد حماية الركاب
(مقعد السائق )TS-200

282

معدات القتال

مضخة المكبس

277

سترة  3في 1

317

نوع نفاثات المياه POD

265

تدريع إضافي (مركبات بعجالت مدرعة)

285

صمام الملف اللولبي

277

حقيبة اإلنزال الجوي A-22

294

حصيرة النوم Aerosquare

311

بذلة نجاة Aerosquare

311

خزنة رشاش AK47

307
284

محطة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد ( )RCWSلسفن األسطول 240
محطة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد ( )RCWSللدبابات
والمركبات المدرعة

240

كاميرا أمان خلفية للمركبة

269

حزمة التدريع للمركبة K21

مركبة المشاة القتالية REDBACK

238

ألواح تدريع

286

صمام الملف اللولبي

276

خوذة واقية من المقذوفات

285

شاحنة األغراض الخاصة (دفع رباعي )6 × 6

263

خوذة واقية من المقذوفات

297

( TIGON 6x6مركبة مدرعة على عجالت)

239

خوذة واقية من المقذوفات

308

درع واقية من المقذوفات

308

273

أفرول قتالي

316

273

الدرع الواقي للجسم ( NIJالمستوى )IIIA

297

درع واقي/لوح مضاد للمقذوفات

310

خوذة واقية من الرصاص

304

مداس جنزير  BMP-3للمشاة
المركبة القتالية
مداس جنزير  K9ذاتي الدفع
من نوع الهاوتزر
مداس جنزير المدرعة
ناقلة الجنود M113

273

مداس الجنزير لدبابة القتال الرئيسية M60

273

خوذة واقية من الرصاص

310

قطع غيار المركبات المجنزرة

275

284

UGV
(مركبة أرضية غير مأهولة)HR-Sherpa ،

األلواح المضادة للرصاص في المروحيات متعددة األغراض
الكورية

247

سترة واقية من الرصاص

304

مركبة خدمات

251

شبكة تمويه

305

مدفع المياه

254

مظلة اإلمداد G-12D / G-12E

294

مركبة مدفع المياه

261

بيادة (لفيالق مشاة البحرية لجمهورية كوريا)

314

سترة واقية من القتال

298

مركبة مدفع المياه ()DWC 6500

259

دانات الغاز ودخان وغاز سي إس

303
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جهاز التخلص من الذخائر المتفجرة

310

خوذة تخفيف الضوضاء ()KHH-80A2

301

المخلة الميدانية (شدة القتال)

298

مركب مطاطي عملياتي

289

كلبش ،وكلبش للقدمين

308

مالبس الحماية ّ
النفاذة

290

ألواح تدريع صلبة

305

مظلة األفراد الرئيسية T-10C / T-10D

293

خيمة قتالية لألفراد

299

مظلة األفراد الرئيسية MC1-1B / 1E

292

كيس نوم لألفراد

299

مظلة األفراد االحتياطية T-10R

293

النظارة العسكرية JEFF CONDOR

296

معدات الشرطة

النظارة العسكرية JEFF EAGLE

295

طقم جهاز رادياك محمول

302

النظارة العسكرية JEFF FALCON

295

النظارة العسكرية JEFF WRAITH

296

طقم الحماية
( 4مقاعد قيادة /هيونغ أونغ ())Hyungung

285

قناع الغاز  SGK-7الالمع

291

معدات الجندي (معدات فردية)

316

المعدات التكتيكية

310

قناع الغاز K-1

290

قناع الغاز K10

287

قناع الغاز K3

288

سترات النجاة (القوات الجوية ،المركبات المدرعة)

312

خزنة مسدس غلوك

307

بيادة (للطقس القارس)

314

وحدة التحكم العسكرية

306

309

المحاكاة والنمذجة والتدريب

بيادة صحراوية

314

مدرب السرعة التكتيكية ()ASTT

328

أنظمة المظالت العسكرية
نظم التوصيل الجوية

315

نموذج تحليل القوة الجوية القتالية
()ACAM

328

وحدة حامل العسكرية

306

محاكي قذف طيار القوات الجوية AEPS

329

الهوائيات العسكرية

306

محاكي مظلة ARES()APS

329

الزي العسكري

300

نموذج أريز للتدريب الحربي ()ARES-J

327

درع واقي قياسي

317

نظام التدريب الحاسوبي CBTS

336

سترة مضادة للرصاص متعددة األغراض

286

محاكي التدريب على التحكم باألضرار

323

نظارات الرؤية الليلية ()OE 7K

313

الشراك الخداعية القابلة للنفخ

334
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منتجات  - MILESكاشف شخصي

332

منتجات  – MILESكاشف المركبات

332

الدفاع الجوي والصاروخي والفضائي

نظام MILES

331

صاروخ موجه  130مم

343

محاكي قيادة عسكري لألغراض العسكرية

322

( Blue Sharkطوربيد خفيف الوزن)

345

MissileNgine

339

صاروخ شيرون (صاروخ أرض جو محمولة)

342

محاكي إشارات الرادار المتقدم المتعدد

333

برامج التشغيل

326

مجموعة تتبع الصواريخ الموجهة
معدات التفتيش

350

RealBX (Real Battle eXercise)/VTS

321

( HaeGoongصاروخ أرض مضاد للطائرات)()SAAM

344

قنبلة كورية موجهة بنظام تحديد المواقع عالميًا ()KGGB

344

LRS-450
(رادار مراقبة جوية بعيد المدى)

345

مُشغل الصواريخ

347

( MSAMصاروخ أرض  -جو متوسط المدى)
Block-2

343

( Poniardصاروخ موجه  2.75بوصة)

343

أشكال سبائك مبثوقة صلبة دقيقة

352

محرك الدفع لألسلحة الثقيلة
تحت الماء

347

محرك الدفع لألسلحة الخفيفة
تحت الماء

346
347

محاكي قناة التردد الراديوي (القطاع العرضي الراداري 335 )RCS
RTNgine

337

منصة التدريب التكتيكي القابل إلعادة التهيئة RTTP

320

الموجه من سفينة إلى سفينة STSGMS
محاكي الصاروخ َّ

330

أطقم المحاكاة

326

محاكي التدريب التكتيكي على الدبابة

323

TestNgine

338

محاكاة الرماية التكتيكية واالفتراضية ( 10ميادين)

325

نظام تدريب الصيانة االفتراضي

324

محرك دفع للغواصات

نظام تكتيكي للتدريب بالواقع االفتراضي

324

محرك دفع للغواصات
ألغام لنشات محمولة

346

منصة محاكي الواقع االفتراضي VRSP

321

محرك دفع للسفن الحربية

347

محاكي مقصورة قيادة السفينة الحربية WCCS

330

رايبولت (صاروخ مضاد للدبابات)

342
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محرك جيبمال للتحكم في االرتفاع باألقمار الصناعية

350

مولد )STG60 B1( GTG

360

سي ستار (صاروخ مضاد للسفن)

344

( LI-SOCL2بطارية ليثيوم أساسية)

355

محرك سيرفو

349

حلول بطاريات الليثيوم أيون

362

 SpaceEye-Mلكوكبة األقمار الصناعية

351

نظام تخزين طاقة ( )ESSمتنقل

358

 SpaceEye-Tألغراض االستطالع والمراقبة

351

بطارية غواصات

357

محرك رادار الغواصة

349

بطارية احتياطية حرارية

354

رادار تحديد مواضع األسلحة ()TPQ-74K

345

بطارية طوربيد

356

للنقل  /االتصاالت
محرك كهربائي عديم المسفرات ()BLDC

349

مُشغل الجناح

348

متفرقات
البطاريات ومصادر الطاقة
كشاف إضاءة مقاوم للمياه 43واط HID

363

كشاف رئيسية محوري  90درجة

363

مكيف هواء ()STC10 A1

359

قارورة بطارية احتياطية

354

نظام رصد للبطاريات

357

حزمة بطاريات بقضيب توصيل

365

مصدر اإلمداد بطاقة تيار مستمر

358

حزمة بطاريات ESS

365

محول تردد

358

مولد

361

مولد

364

بندقية الطاقة الكهرومغناطيسية (توجيهية)

370

بندقية الطاقة الكهرومغناطيسية (متعددة االتجاهات)

371

( HLUطبقات يدوية)

372

مركبة دورية ذكية ()IPV

369

حوض منصات اإلنزال ()LPD

368
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