
بساطة التشغیل

حجم صغیر - سھل تركیبھ في المركبات

واجھة مرنة ألجھزة اإلرسال واالستقبال من النوع 
OEM التي تعمل بالتردد العالي جًدا/التردد فائق العلو

ً ًّ ً ُیعد جھاز تمریر اإلشــــارة Barrett 2062 عالي التردد حال عملیا وفعاال لمد خط الوصـــــول األفقي ّ
لشـبكات التردد العالي جدا/التردد فائق العلو التقلیدیة من خالل ربطھا بشــبكة تردد عالي باستخدام جھاز ً

إرسال واستقبال Barrett عالي التردد. وقد تم تصــــمیم الجھاز 2062 لتزوید العملیات المیدانیة التي 
تســــتخدم أجھزة السلكي محمولة تعمل بالتردد العالي جدا/التردد فائق العلو بإمكانیة الوصول إلى شبكة ً

التــردد العالــي عندما تكون بعیدة عن المــركبات. كما أن الجھاز 2062  مــزود بإمكانیة اختیار قنوات 
التردد العالي، والتي تسمح لمستخدمي التردد العالي جدا باختیار أفضل قناة تردد عالي لإلرسال منھا.ً

یتمیز الجھاز Barrett 2062 بصــــغر حجمھ وخفة وزنھ مما یجعلھ سھل التركیب في المركبات، كما 
أنھ یتمیز بواجھة المســــــتخدم البدیھیة التي تشــــــتھر بھا منتجات Barrett. والواجھة المرنة ألجھزة 

اإلرسال واالستقبال من النوع OEM التي تعمل بالتردد العالي جدا/التردد فائق العلو، تجعل االتصــــال ً
ً بین شبكات التردد العالي وشبكات التردد العالي جدا/التردد فائق العلو بسیطا.ً

یربط جھاز تمریر اإلشـارة 2062  شـبكات التردد العالي وشــبكات التردد العالي جدا/التردد فائق العلو ً
DTMF  إما من خالل اتصـال انتقائي محدد یتم إرسالھ من محطة على شبكة التردد العالي أو بتسـلســل

محدد یتم إرسالھ من محطة على شبكة التردد العالي جدا/التردد فائق العلو. عندما یتم ربط الشــبكات، یتم ً
ًْ َبث الصوت الذي ُیستقبل من شبكة التردد العالي على شبكة التردد العالي جدا/التردد فائق العلو والعكس. َ

ویتم غلق الربط بإرسال اتصــال انتقائي محدد من شبكة التردد العالي أو تســلســـل DTMF محدد على 
شبكة التردد العالي جدا/التردد فائق العلو.ً
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مثال نموذجي لشبكات جھاز تمریر اإلشارة 2062 الذي یربط شبكات التردد العالي بشبكات 
(UHF) التردد فائق العلو/(VHF) التردد العالي جًدا
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محطة تمریر اإلشارة
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المواصفات العامة

،" PTT - H F PTT VHF/UHF - المؤشرات  تشغیل - متصل
 مؤشر مشبك مستوى صوت مكبرا لصوت

عناصر التحكم  "كسب مستوى صوت مكبر صوت التردد العالي
ً"(UHF) التردد فائق العلو/(VHF) جدا  

طاقة الدخل  +١١ إلى +١٥ فولت تیار مستمر (الطاقة االسمیة  
 ١٢ فولت تیار مستمر)

تیار الدخل  دخل ١٧٦ مللي أمبیر عند +١٢٫٦ فولت

Ip41  الغلق المحكم
الوزن  ٠٫١٨ كجم

وصالت إشارة التردد العالي جًدا/التردد فائق العلو 
دخل الصوت المتوازن  دخل صوت متوازن لالستقبال، معاوقة دخل ٦٠٠ أوم، ُیوصى 

 بـ ٠ دیسیبل في المللي واط
مكبر صوت التردد العالي جًدا (VHF)/  مستوى مكبر صوت جھاز الالسلكي ذو الطرف

التردد فائق العلو (UHF) الواحدمستوى دخل الصوت خرج الصوت، معوقة دخل ١٠ كیلو 
 أوم، كسب قابل للضبط في جھاز تمریر اإلشارة

كتم دخل التردد العالي جًدا/  نشط منخفض، دخل حالة كتم جھاز الالسلكي، معزول بصرًیا
التردد فائق العلو

خرج صوت التردد العالي جًدا/  خرج الصوت المتوازن لإلرسال، ٠ دیسیبل في المللي واط 
التردد فائق العلو اسمي، في حمل ٦٠٠ أوم

مستوى میكروفون التردد العالي جًدا/  خرج صوت اإلرسال أحادي الطرف، دخل المیكروفون
التردد فائق العلو 

ٍخرج الصوت  مستو
خرج وظیفة الضغط والتحدث في  نشط منخفض، اإلرسال بزر الضغط والتحدث الخارجي لجھاز  

التردد العالي جًدا/ الالسلكي
التردد فائق العلو

أرضي التردد العالي جًدا (VHF)/  ٠ فولت لتأریض جھاز الالسلكي، معزول عن التردد الالسلكي داخلًیا
(UHF) التردد فائق العلو

وصالت إشارة التردد العالي
أرضي التردد العالي لتأریض جھاز الالسلكي ذو التردد العالي جداً

+١٣٫٨ فولت  طاقة +١٣٫٨ فولت من جھاز السلكي التردد العالي
دخل/خرج RS-232  إشارات التحكم في RS-232 بین جھاز السلكي التردد العالي

 وجھاز تمریر اإلشارة
دخل الصوت المتوازن للتردد العالي  دخل صوت متوازن لالستقبال، معاوقة دخل ٦٠٠ أوم، ُیوصى 

 بـ ٠ دیسیبل في المللي واط
خرج الصوت المتوازن للتردد العالي  خرج صوت اإلرسال، ٠ دیسیبل في المللي واط اسمي، في حمل

  ٦٠٠ أوم
خرج الضغط والتحدث في التردد العالي  نشط منخفض، اإلرسال بزر الضغط والتحدث الخارجي لجھاز

 الالسلكي
دخل كتم التردد العالي  نشط منخفض، دخل حالة كتم جھاز الالسلكي

المواصفات البیئیة
درجة حرارة التشغیل  -٢٠° مئویة إلى +٥٥° مئویة
درجة حرارة التخزین  -٤٠° مئویة إلى +٨٥° مئویة

الرطوبة  حتى ٩٥٪ عند ٥٥° مئویة
810G الصدمات  المعیار العسكري
810G االھتزاز  المعیار العسكري
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المواصفات نموذجیة. وتخضع أوصاف المعدات ومواصفاتھا للتغییر دون إشعار أو التزام.

جھاز تمریر اإلشارة 2062 الذي یربط شبكات 
التردد العالي بشبكات التردد العالي جدا ً

(UHF) التردد فائق العلو/(VHF)

شبكة تردد عالي جًدا 
(VHF)/تردد فائق 

(UHF) العلو

جھاز السلكي یعمل بالتردد 
(UHF) التردد فائق العلو/(VHF) العالي جًدا

جھاز السلكي یعمل بالتردد 
(UHF) التردد فائق العلو/(VHF) العالي جًدا

جھاز السلكي یعمل بالتردد 
(UHF) التردد فائق العلو/(VHF) العالي جًدا

جھاز تمریر اإلشارة  2062 الذي یربط شبكات 
التردد العالي بشبكات التردد العالي جدا ً
(UHF) التردد فائق العلو/(VHF)

المركز الرئیسي:
Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,

WA, 6163 AUSTRALIA
ھاتف: 1700 9434 8 61 +
فاكس: 6757 9418 8 61 +

 information@barrettcommunications.com.au :البرید اإللكتروني

جھاز السلكي 
VHF/UHF بتردد

جھاز 2050 عالي التردد


