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واتصال  لإلنترنت  السرعة  عالية  بيانات  اتصاالت  يوفر   L3 GCS من  النطاقات  ثالثي  سم   ٦٠ قياس   Panther II المحمول   VSAT نظام  إن 

المطارات،  في  فحصها  يمكن  حقيبة  أو  ظهر  حقيبة  في  حمله  ويمكن  الوزن  خفيف   VSAT القوي  النظام  هذا  الفيديو.  بث  أو  الخاصة  االفتراضية  بالشبكة 

يقلل  والمودم  واالستقبال  اإلرسال  جهازي  بين  واحدة  بواجهة  االتصال  تنفيذ  إن  والعسكرية.  التجارية  الصناعية  األقمار  عبر  للبيانات  عالية  معدالت  ويوفر 

كبيرة.  بصورة  الحرج  اإلعداد  وقت 

 (TDMA ) استقبال  وقناة  الرقمي  الفضائي  لالستقبال   DVB-S2 خاصية  مع   iDirect Evolution e850mp بمودم  مزود  القياسي  النظام  هذا 

نطاقات  مجموعات  توفير  لنا  بالنسبة  الممكن  من  يجعل   Panther II وحدات  تصميم  إن  الوقت.  لتقسيم  المتعدد  الوصول  تقنية  طريق  عن 

إضافي.  هيكل  وجود  إلى  الحاجة  دون  آخر  إلى  نطاق  من  والسهل  السريع  للتحويل 

األمامية  للوحة  المرئية  المؤشرات  باستخدام  وذلك  ممتازة  لكنها  الهوائي  توجيه  نقطة  لضبط  بسيطة  يدوية  طريقة   Panther II محطة  وتتضمن 

وسريًعا  ودقيًقا  سهالً  اإلشارة  لتقاط  ا يجعل  مما  الويب.  على  المعتمدة  المتكاملة  الرسومية  المستخدم  وواجهة   ViewSat™-e وكذلك  الحدسية 

معقدة.  اختبار  معدات  أو  قيادة  أنظمة  أو  ضخمة  لمحركات  الحاجة  دون 

سم  ٦ ٠ س  قيا ل  لمحمو ا  VSAT ئي  ا لهو ا م  نظا

ت لتطبيقا ا

اتصاالت الصوت والفيديو والبيانات سريعة االنتشار• 

اتصاالت التحكم/إصدار األوامر العسكرية أو تقديم الدعم اللوجستي• 

اتصاالت االستجابة لحاالت الدفاع/الطوارئ الداخلية القابلة لالنتشار• 

اتصال اإلنترنت/الشبكة االفتراضية الخاصة الالسلكية على مستوى العالم• 

بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت أو مؤتمرات الفيديو• 

تصميم وحدات يتيح تغيير نطاق تردد الموجات الالسلكية بسهولة• 

تعديالت موالفة دقيقة لزاوية السمت واالرتفاع• 

بدون مراوح - تبريد سلبي• 

دعم ميزة iDirect Keyline مودم من سلسلة iDirect Evolution يدعم • 
خاصية DVB-S2 لالستقبال الفضائي الرقمي 

من السهل استخدام وصالت الدفع/السحب من أجل اإلعداد السريع• 

 • ViewSat™-e مزودة بواجهة مستخدم رسومية معتمدة على الويب
وواجهة مستخدم باللوحة األمامية

مدة تشغيل البطارية النموذجي هو > ٢ ساعة لبطارية BB-2590 واحدة • 
keyline مع تمكين ميزة

يوفر التزويد الخارجي للطاقة وظيفة مزود طاقة مستمر (UPS) ويشحن • 
البطاريات (اختياري)

لنظام ا خصائص 
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.٧٧٢ الجزء   (EAR ) التصدير  إدارة  للوائح  وفقاً  فنية  بيانات  بأنها  تعّرف  ال  أساسية  تسويقية  معلومات  من  الوثيقة  هذه  تتألف 
.L3 Technologies لتقدير  وفًقا  مسبق  إشعار  دون  ومن  وقت  أي  في  للتغيير  عرضة  وهي  ملخص،  بطبيعتها  هي  الوثيقة  هذه  في  الواردة  لبيانات  ا إن 
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ة عد لقا ا ئي/  ا لهو ا

كس لعا (اختياري)ا سم   ٩٦ قطع؛   ٨ سم،   ٦٠ مكافئ  هوائي 

ت يا مركزيةبصر تغذية 

اإلشارة يةالتقاط  و يد

االرتفاع ٩٠° زاوية  + إلى  ٠صفر° 

السمت ١٠° (موالفة دقيقة)زاوية   -/+

قات لنطا ا عم  د

النطاق عريض   Ka و   Ku و   X

لالسلكية ا ت  لموجا ا د  ترد ء  ا د أ

XKuالنطاق عريض   Ka

(جيجاهرتز) ٨٫٤٠اإلرسال  إلى   ٧٫٩٠١٤٫٥٠ إلى   ١٣٫٧٥٣١٫٠ إلى   ٢٩٫٠

(جيجاهرتز) ٧٫٧٥االستقبال  إلى   ٧٫٢٥١٢٫٧٥ إلى   ١٠٫٩٥٢١٫٢ إلى   ١٩٫٢

المساوية  المشّعة  الطّاقة  مـوحـد 
(ديسيبل/واط)

١٠ واط) ١٣ واط)٤١٫٩  ( ٥ واط)٤٧٫٧  ( )  ٤٨٫٨

الحرارة  الضوضاء/معدل  إلى  الكسب 
ديسيبل/ك) )

١٠٫٣١٤٫٢١٦٫٣

م لمود ا مل  تكا

950mp, iDirect e850MP

ت جها ا لو ا

البيانات LANمنافذ  منفذ   ٢

المباشر التيار  مباشردخل  تيار  فولط   ٣٦ -١٨

ية ر لبطا بطاريات)ا  ٣ (لغاية   BB-2590

(GPS ) العالمي  المواقع  تحديد  NMEAنظام 

ية) ر ختيا ا د  مترد ر  تيا  - شر  مبا ر  تيا قة  طا د  ا مد إ ة  وحد (مع  قة  لطا ا

المتردد هيرتزالتيار   ٤٤٠ -٤٧ متردد؛  تيار  فولط   ٢٦٤ -٩٠

المباشر مباشرالتيار  تيار  فولط   ٤٨ -١٠

ك ستهال ال أمبيرا فولط   ٢٤٠

نيكية لميكا ا ت  صفا لموا ا

الحقائب ١عدد 

الطرفية المحطة  كجم وزن   ١٣٫٢

الحقيبة طوليأبعاد  سم   ١١٤٫٣

لبيئية ا ت  صفا لموا ا

الحرارة درجة 
+٥٠°م إلى  ٣٢°م  - التشغيل: 
إلى +٦٠°م  ٤٠°م  - التخزين: 

الرياح التثبيتحمل  عند  الساعة  في  كم   ٦٤٫٥ إلى  تصل  بسرعة  الساعة،  في  كم   ٤٠

ت ا د لشها ا

Ka)                                 * الشهادات قيد اإلصدار X و  MIL-STD-810G* وARSTRAT* (النطاقين 
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