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تشتمل المیزات على

ٌ قلب جھاز اإلرسال واالستقبال معرف ببرنامج َّ ُ

 معالجة اإلشارات الرقمیة (DSP) بتقنیات متقدمة

 تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم

ُ شاشة قابلة للفصل لتشغیل التحكم الممتد عن بعد

 توفر خیارات االتصاالت الصوتیة الرقمیة اآلمنة

ً یمكنه العمل تماما تحت الماء بعمق متر واحد

2090 ھو جھاز إرسال واستقبال محمول على الظھر عالي التردد یتمتع ببنیة متینة وممیزات كاملة حیث یوفر اتصاالت میدانیة 
آمنة یمكن نشرھا بموثوقیة ال مثیل لھا.

یتوافق الجھاز ٬2090 المصـــمم لتشــــغیله في أقســــى البیئات٬ مع معیار MILSTD 810G الخاص بمقاومة الصــــدمات 
واالھتزازات٬ كما أنه قادر على العمل تحت الماء بعمق متر واحد ویمكن تشـــــغیله في درجات حرارة قاسیة تتراوح من –٤۰° 

مئویة إلى +٧۰° مئویة

َّقلب جدید معرف ببرنامج ُ
َّرف ببرنامج تحســـینا كبیًرا لســـعة الذاكرة وُیطیل دورة حیاة جھاز 2090 وقابلیته للترقیة. كما أن البنیة ً یوفر القلب الجدید الُمع

التصــمیمیة القائمة على البرنامج تمكن المســتخدم من الحفاظ على تزوید جھاز اإلرسال واالستقبال الالسلكي بأحدث إصدارات ُ
برامج أجھزة اإلرسال واالستقبال مع االستفادة من أحدث تحسینات المنتج ومیزاته عندما تصبح متاحة.

جھاز اإلرسال واالستقبال 2090
المحمول على الظھر العالي التردد
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إنشاء الربط اآللي (ALE) (اختیاري)
ً188-141B  یتوفر جھاز 2090  مزودا بمیزة إنشــاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار العســـكري

2G (باعتماد من JITC) ومیزة إنشـــــــــاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار الفیدرالي ١۰٤٥. وعند 
ً اختیاره٬ یوفر جھاز Barrett 2090 توافقا كامال للتشـــــغیل مع جمیع المعدات العســــــكریة والتجاریة ً

األخرى المتوافقة مع ھذا المعیار باإلضافة إلى تعزیز االتصال البیني الھاتفي. 

یــزود خیار محطة البیانات المیدانیة (FDT) التكتیكیة الجھاز 2090 بأحدث معاییـــر الجیل الثالث لتقنیة 
إنشــاء الربط اآللي STANAG 4538 مع قدرات متطورة للمكالمات الصــوتیة والمراسالت النصـــیة٬ 

والتعقب بنظام GPS وحالة االتصال الالسلكي للحصول على اتصاالت بسیطة وموثوقة.

تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم
بفضـــــل أحدث الســــــبائك الخفیفة الوزن٬ یتوفر الجھاز 2090 بوزن ۳٫۹ كجم (وبوزنه ٥٫۲ كجم مع 
خرطوشة بطاریة لیثیوم أیون سریعة الشحن قدرة ١۰ أمبیر/ساعة). ویوفر حجمه المادي الصغیر٬ والذي 

ُیعد األصغر في السوق٬ الراحة عند حمله وتشغیله عند نشره.ّ

میزات االتصال المتقدمة
جھاز اإلرسال واالستقبال 2090  متوافق بالكامل للتشـغیل مع عدد من أنظمة االتصـال االنتقائیة الرقمیة 
المتقدمة الشــــائع استخدامھا من قبل العدید من منظمات حفظ الســــالم والمنظمات غیر الحكومیة. ویوفر 
جھاز اإلرسال واالستقبال 2090 میزات االتصــــــال االنتقائي متعدد المعاییر من أربعة وستة أرقام٬ بما 
فیھا؛ االتصال البیني الھاتفي والرسائل النصیة القصیرة والتعقب بنظام GPS واتصال الحالة واالتصـال 

اآلمن من نقطة إلى نقطة أو متعدد النقاط وقدرات تعطیل جھاز اإلرسال واالستقبال عن ُبعد.

شاشة قابلة للفصل
یمكن فصل الشاشة عن وحدة اإلرسال واالستقبال تماًما مع سماعة ید متطورة كاملة المیزات. وھو ما یتیح 
للمشـــغل حمل وحدة الشــــاشة على الحزام األمامي واستخدامھا للتحكم الكامل في وظائف جھاز اإلرسال 

واالستقبال المحمول على الظھر دون فصل الجھاز نفسه.

تعزیز تقلیل التشویش بمعالج اإلشارات الرقمیة
یوفر معالج اإلشارات الرقمیة الجدید اتصـــاالت صوتیة واضحة على الدوائر التناظریة من خالل اإلزالة 

الرقمیة للتداخل والتشویش في الخلفیة. 

یوفر نظام تقلیل التشــویش بمعالج اإلشارات الرقمیة القیاسي جودة صوتیة واضحة من خالل تقلیل تداخل 
التردد الالسلكي (RFI) وآثار التداخل الكھربي من خالل تعزیز اإلشارات الصـــــوتیة لتســــــھیل عملیة 

االستماع.

االتصاالت الصوتیة الرقمیة
توفر خیارات االتصاالت الصوتیة الرقمیة من Barrett أعلى مستوى من الجودة الرقمیة لوضوح الكالم 

بین أجھزة اإلرسال واالستقبال ذات التجھیزات المتماثلة بغض النظر عن ظروف التردد العالي السائدة.

االتصاالت اآلمنة (اختیاریة)
ُیمكن تزوید جھاز 2090 بمجموعة متنوعة من خیارات التشــــــویش والتشـــــــفیر الرقمي لتحقیق أمان 

االتصاالت الصوتیة والبیانات.

تشـتمل الخیارات على میزة االتصـال اآلمن الفریدة من ٬Barrett وھي عبارة عن أداة إبداعیة لتشــویش 
االتصــاالت الصــوتیة ضیقة النطاق٬ بما یوفر اتصــاالت انتقائیة آمنة من نقطة إلى نقطة أو من نقطة إلى 

نقاط متعددة على كل من قنوات االتصاالت الصـوتیة المفتوحة والمشـفرة مسـبقا٬ بغض النظر عن تشـفیر ً
الشبكة في مسـتوى القاعدة الذي یتم استخدامه بما یتیح أمان االتصـاالت من نقطة إلى نقطة أو االتصـاالت 

متعددة النقاط ضمن شبكة آمنة.

یتم تأكید أمان االتصـاالت الصــوتیة والبیانات بمجموعة 
متنوعة من خیارات التشـفیر الداخلیة والخارجیة لكل من 
االتصاالت الصوتیة والبیانات٬ بدایة من أدوات تشـویش 
االتصــاالت الصـــوتیة FTT المتالئمة بمعدل ١۲٨ بت 
 AES 256و DES 56 إلى معاییر التشـــــفیر الرقمي
الخاضعة لضـوابط التصـدیر٬ وكلھا متوافقة للتشـغیل مع 
 Barrett التردد المتنقل المسـجل ببراءة اختراع لشـركة

بما یوفر وصــــــوال فورًیا دون تأخیر في تزامن الدخول ً
المتأخر.

واجھة GPS المدمجة
تدعم واجھة GPS من Barrett التوصــیل بأي ھوائي 
 NMEA0183 خارجي من فئة GPS جھاز اســتقبال
الســـــــــــــتعماالت التعقب. وتوفر ھذه الواجھة میزات 
اتصـاالت الطوارئ ومعلومات الموقع على جمیع أجھزة 

التردد العالي المستخدمة ذات التجھیزات المكافئة.

موالف الھوائي اآللي
یتم نشر الھوائیات السـوطیة والھوائیات السـلكیة بدون موالفة ببسـاطة باستخدام موالف ھوائي آلي مدمج. 
ولعملیات المحطات الثابتة المؤقتة٬ تتوفـــــر مجموعة متنوعة من الھوائیات التكتیكیة خفیفة الوزن القابلة 

للموالفة وعریضة النطاق الترددي.

وقت تشغیل طویل
استھالك جھاز اإلرسال واالسـتقبال 2090 المنخفض للتیار یتیح له العمل لفترة تزید عن ۲۰ سـاعة على 
خرطوشة بطاریة واحدة (بافتراض دورة التشــــــــغیل ۹۰ عملیة استقبال و١۰ عملیات إرسال). وتتمیز 
خراطیش البطاریات االحتیاطیة سریعة التغییر بصــغر حجمھا وخفة وزنھا وتشـــتمل على دائرة مدمجة 
إلدارة عملیة الشحن حیث تسمح بشحن الخراطیش أثناء تركیبھا وتشغیلھا أو بشحنھا بصورة منفصـلة من 
أي مصــدر تیار مســتمر متاح٬ مثل٬ مولد الكھرباء بالطاقة الشــمســیة٬ أو مولد الكھرباء الیدوي أو مولد 

الكھرباء بالریاح.

 STANAG 5066 أو Clover 2500 أجھزة مودم البیانات الداخلیة - من السلسلة
(اختیاریة)

 STANAG 5066 أو Clover 2500 ُیمكن تزوید جھاز 2090  إما بأجھـزة مودم البیانات الداخلیة
َّربة عملًیا والتي تدعم اإلرسال اآلمن العالي الســــرعة للبیانات والبرید اإللكتروني٬ بســــرعات نقل  الُمج
بیانات فّعالة تـزید عن ١٤٫٤۰۰ بت فـي الثانیة. ویتم تـزوید أجھــزة مودم البیانات من فئة Clover بحل 
البرید اإللكتروني ونقل الملفات المتطور 2020 "المصـــمم لتشــــغیل الترددات العالیة" مع میزة التحكم 
الكامل في إنشاء الربط اآللي "ALE"٬ وواجھة مستخدم رسومیة لالتصاالت الصوتیة والمراسلة النصـیة 
والتي توفر وظائف الرسائل النصـیة القصــیرة والدردشة "على الھواء" مباشرة. ویتم تزوید حلول أجھزة 
 5066 RC50 STANAG مودم البیانات القیاسیة العسكریة بمجموعة االتصاالت القائمة على أجھزة
من Barrett بما یوفر التســـلیم الكامل اآلمن اآللي للبرید القائم على إنشـــاء الربط اآللي (ALE) .تتوفر 

جمیع أجھزة مودم البیانات في شكل مناسب للتركیب الداخلي أو الخارجي وفقا لمتطلبات النشر.ً

طرف األرضي شاشة٬ كاملة مع سماعة الید٬ 
ویمكن فصلھا عن وحدة جھاز 
اإلرسال واالستقبال. وھذا یتیح 

للمشغل تثبیت وحدة الشاشة 
على الحزام األمامي وھو یرتدي 

حقیبة الظھر مع إمكانیة 
التحكم الكامل

مفتاح التشغیل/إیقاف التشغیل

ESU/CW مفتاح

منفذ دخل/خرج عام ألجھزة 
المودم الخارجیة٬ وسماعة 

الید المشفرة٬ إلخَّ

الملحقات

مجموعة الساریة القابلة للنقل
مجموعة الساریة القابلة للنقل لھوائیات النطاق الترددي 

العریض والھوائیات ثنائیة القطب – النشر السریع. 
(خیار)

ھوائي سوطي ۳ أمتار قابل للطي
یشتمل على جزء معقوف لجھاز اإلرسال واالستقبال 

المحمول على الظھر - اللون أسود.

GPS وحدة ھوائي/جھاز استقبال
تسمح بتركیب ھوائي جھاز استقبال  GPSعلى ارتفاع 

حتى ٤ أمتار من الجھاز 2090. (خیار)

 

سماعات الرأس - خفیفة الوزن
سماعات رأس قابلة للطي تعمل بموصل ٥ سنون. 

(خیار)

مودم Clover 2000 داخلي
یعمل مع برنامج نظام البیانات Barrett 2020 العالي 

التردد حیث یوفر وظائف برید إلكتروني كاملة 
واالتصال بنظام البرید اإللكتروني على اإلنترنت. 

(خیار)

لوحة الطاقة الشمسیة
وحدة التغذیة بالطاقة الشمسیة - لشحن الجھاز 2090 

وتشغیله. (خیار)

ھوائي النطاق الترددي العریض ثنائي القطب
یعمل ھوائي النطاق الترددي العریض ثنائي القطب سریع 
النشر بتردد یتراوح من ۲ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز 

دون ضبط - ٤۰ واط في ذروة الطاقة الغالفیة كحد أقصى. 
ویمكن نشره كھوائي نطاق ترددي عریض ثنائي القطب 

بشكله كامل الطول أو بشكله الصغیر. (خیار)

مجموعة التأریض الموازنة - أحادیة السلك
لزیادة كفاءة تشغیل الجھاز 2090 مع الھوائي السوطي 

بترددات أقل من ۳ میجاھرتز.

مجموعة التأریض الموازنة - متعددة األسالك
لزیادة كفاءة تشغیل الجھاز 2090 مع الھوائي السوطي 

مع الترددات األقل من ۳ میجاھرتز في مناطق التربة 
الجافة أو الصحراویة. (خیار)

مفتاح CW - خفیف الوزن
مفتاح CW من النحاس مع حزام تثبیت على الساق 

وموصل ٦ سنون. (خیار)

مولد كھرباء یدوي لعملیات النشر السریع
لشحن وتشغیل جھاز اإلرسال واالستقبال المحمول على 

الظھر 2090. (خیار)

مجموعة البطاریة ١۰ أمبیر/ساعة
بطاریة لیثیوم أیون ١٦٫٨ فولت٬ ١۰ أمبیر/ساعة

مھایئ Bayonet سوطي٬ موصل 
BNC سفلي للھوائیات ٥۰ أوم

جھاز اإلرسال واالستقبال 2090
المحمول على الظھر العالي التردد

التشغیل البدیھي
تضــمن واجھة المشــغل البدیھیة المعروفة من Barrett سھولة تشـــغیل الجھاز 2090 للغایة. ویتم تنفیذ 
الوظائف األسـاســیة باســتخدام مجموعة مفاتیح كبیرة من ســتة مفاتیح في ســماعة الید التكتیكیة المتقدمة. 
ویسترشد المشـغل بشـاشة رسومیة LCD كبیرة بحجم ١۲٨ × ٦٤ بإضاءة خلفیة قابلة للضـبط بما یضـمن 
الحفاظ على الرؤیة اللیلیة أو مســــــــــتویات عالیة من اإلنارة في حالة ضعف الرؤیة. ویتم تخزین عناوین 
محطات الشبكة وأرقام الھواتف في دفاتر للعناوین وأرقام الھواتف یسھل الوصول إلیھا٬ ویتم بدء االتصـال 

بمجرد الضغط على مفتاحین اثنین ال أكثر.
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إنشاء الربط اآللي (ALE) (اختیاري)
ً188-141B  یتوفر جھاز 2090  مزودا بمیزة إنشــاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار العســـكري

2G (باعتماد من JITC) ومیزة إنشـــــــــاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار الفیدرالي ١۰٤٥. وعند 
ً اختیاره٬ یوفر جھاز Barrett 2090 توافقا كامال للتشـــــغیل مع جمیع المعدات العســــــكریة والتجاریة ً

األخرى المتوافقة مع ھذا المعیار باإلضافة إلى تعزیز االتصال البیني الھاتفي. 

یــزود خیار محطة البیانات المیدانیة (FDT) التكتیكیة الجھاز 2090 بأحدث معاییـــر الجیل الثالث لتقنیة 
إنشــاء الربط اآللي STANAG 4538 مع قدرات متطورة للمكالمات الصــوتیة والمراسالت النصـــیة٬ 

والتعقب بنظام GPS وحالة االتصال الالسلكي للحصول على اتصاالت بسیطة وموثوقة.

تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم
بفضـــــل أحدث الســــــبائك الخفیفة الوزن٬ یتوفر الجھاز 2090 بوزن ۳٫۹ كجم (وبوزنه ٥٫۲ كجم مع 
خرطوشة بطاریة لیثیوم أیون سریعة الشحن قدرة ١۰ أمبیر/ساعة). ویوفر حجمه المادي الصغیر٬ والذي 

ُیعد األصغر في السوق٬ الراحة عند حمله وتشغیله عند نشره.ّ

میزات االتصال المتقدمة
جھاز اإلرسال واالستقبال 2090  متوافق بالكامل للتشـغیل مع عدد من أنظمة االتصـال االنتقائیة الرقمیة 
المتقدمة الشــــائع استخدامھا من قبل العدید من منظمات حفظ الســــالم والمنظمات غیر الحكومیة. ویوفر 
جھاز اإلرسال واالستقبال 2090 میزات االتصــــــال االنتقائي متعدد المعاییر من أربعة وستة أرقام٬ بما 
فیھا؛ االتصال البیني الھاتفي والرسائل النصیة القصیرة والتعقب بنظام GPS واتصال الحالة واالتصـال 

اآلمن من نقطة إلى نقطة أو متعدد النقاط وقدرات تعطیل جھاز اإلرسال واالستقبال عن ُبعد.

شاشة قابلة للفصل
یمكن فصل الشاشة عن وحدة اإلرسال واالستقبال تماًما مع سماعة ید متطورة كاملة المیزات. وھو ما یتیح 
للمشـــغل حمل وحدة الشــــاشة على الحزام األمامي واستخدامھا للتحكم الكامل في وظائف جھاز اإلرسال 

واالستقبال المحمول على الظھر دون فصل الجھاز نفسه.

تعزیز تقلیل التشویش بمعالج اإلشارات الرقمیة
یوفر معالج اإلشارات الرقمیة الجدید اتصـــاالت صوتیة واضحة على الدوائر التناظریة من خالل اإلزالة 

الرقمیة للتداخل والتشویش في الخلفیة. 

یوفر نظام تقلیل التشــویش بمعالج اإلشارات الرقمیة القیاسي جودة صوتیة واضحة من خالل تقلیل تداخل 
التردد الالسلكي (RFI) وآثار التداخل الكھربي من خالل تعزیز اإلشارات الصـــــوتیة لتســــــھیل عملیة 

االستماع.

االتصاالت الصوتیة الرقمیة
توفر خیارات االتصاالت الصوتیة الرقمیة من Barrett أعلى مستوى من الجودة الرقمیة لوضوح الكالم 

بین أجھزة اإلرسال واالستقبال ذات التجھیزات المتماثلة بغض النظر عن ظروف التردد العالي السائدة.

االتصاالت اآلمنة (اختیاریة)
ُیمكن تزوید جھاز 2090 بمجموعة متنوعة من خیارات التشــــــویش والتشـــــــفیر الرقمي لتحقیق أمان 

االتصاالت الصوتیة والبیانات.

تشـتمل الخیارات على میزة االتصـال اآلمن الفریدة من ٬Barrett وھي عبارة عن أداة إبداعیة لتشــویش 
االتصــاالت الصــوتیة ضیقة النطاق٬ بما یوفر اتصــاالت انتقائیة آمنة من نقطة إلى نقطة أو من نقطة إلى 

نقاط متعددة على كل من قنوات االتصاالت الصـوتیة المفتوحة والمشـفرة مسـبقا٬ بغض النظر عن تشـفیر ً
الشبكة في مسـتوى القاعدة الذي یتم استخدامه بما یتیح أمان االتصـاالت من نقطة إلى نقطة أو االتصـاالت 

متعددة النقاط ضمن شبكة آمنة.

یتم تأكید أمان االتصـاالت الصــوتیة والبیانات بمجموعة 
متنوعة من خیارات التشـفیر الداخلیة والخارجیة لكل من 
االتصاالت الصوتیة والبیانات٬ بدایة من أدوات تشـویش 
االتصــاالت الصـــوتیة FTT المتالئمة بمعدل ١۲٨ بت 
 AES 256و DES 56 إلى معاییر التشـــــفیر الرقمي
الخاضعة لضـوابط التصـدیر٬ وكلھا متوافقة للتشـغیل مع 
 Barrett التردد المتنقل المسـجل ببراءة اختراع لشـركة

بما یوفر وصــــــوال فورًیا دون تأخیر في تزامن الدخول ً
المتأخر.

واجھة GPS المدمجة
تدعم واجھة GPS من Barrett التوصــیل بأي ھوائي 
 NMEA0183 خارجي من فئة GPS جھاز اســتقبال
الســـــــــــــتعماالت التعقب. وتوفر ھذه الواجھة میزات 
اتصـاالت الطوارئ ومعلومات الموقع على جمیع أجھزة 

التردد العالي المستخدمة ذات التجھیزات المكافئة.

موالف الھوائي اآللي
یتم نشر الھوائیات السـوطیة والھوائیات السـلكیة بدون موالفة ببسـاطة باستخدام موالف ھوائي آلي مدمج. 
ولعملیات المحطات الثابتة المؤقتة٬ تتوفـــــر مجموعة متنوعة من الھوائیات التكتیكیة خفیفة الوزن القابلة 

للموالفة وعریضة النطاق الترددي.

وقت تشغیل طویل
استھالك جھاز اإلرسال واالسـتقبال 2090 المنخفض للتیار یتیح له العمل لفترة تزید عن ۲۰ سـاعة على 
خرطوشة بطاریة واحدة (بافتراض دورة التشــــــــغیل ۹۰ عملیة استقبال و١۰ عملیات إرسال). وتتمیز 
خراطیش البطاریات االحتیاطیة سریعة التغییر بصــغر حجمھا وخفة وزنھا وتشـــتمل على دائرة مدمجة 
إلدارة عملیة الشحن حیث تسمح بشحن الخراطیش أثناء تركیبھا وتشغیلھا أو بشحنھا بصورة منفصـلة من 
أي مصــدر تیار مســتمر متاح٬ مثل٬ مولد الكھرباء بالطاقة الشــمســیة٬ أو مولد الكھرباء الیدوي أو مولد 

الكھرباء بالریاح.

 STANAG 5066 أو Clover 2500 أجھزة مودم البیانات الداخلیة - من السلسلة
(اختیاریة)

 STANAG 5066 أو Clover 2500 ُیمكن تزوید جھاز 2090  إما بأجھـزة مودم البیانات الداخلیة
َّربة عملًیا والتي تدعم اإلرسال اآلمن العالي الســــرعة للبیانات والبرید اإللكتروني٬ بســــرعات نقل  الُمج
بیانات فّعالة تـزید عن ١٤٫٤۰۰ بت فـي الثانیة. ویتم تـزوید أجھــزة مودم البیانات من فئة Clover بحل 
البرید اإللكتروني ونقل الملفات المتطور 2020 "المصـــمم لتشــــغیل الترددات العالیة" مع میزة التحكم 
الكامل في إنشاء الربط اآللي "ALE"٬ وواجھة مستخدم رسومیة لالتصاالت الصوتیة والمراسلة النصـیة 
والتي توفر وظائف الرسائل النصـیة القصــیرة والدردشة "على الھواء" مباشرة. ویتم تزوید حلول أجھزة 
 5066 RC50 STANAG مودم البیانات القیاسیة العسكریة بمجموعة االتصاالت القائمة على أجھزة
من Barrett بما یوفر التســـلیم الكامل اآلمن اآللي للبرید القائم على إنشـــاء الربط اآللي (ALE) .تتوفر 

جمیع أجھزة مودم البیانات في شكل مناسب للتركیب الداخلي أو الخارجي وفقا لمتطلبات النشر.ً

طرف األرضي شاشة٬ كاملة مع سماعة الید٬ 
ویمكن فصلھا عن وحدة جھاز 
اإلرسال واالستقبال. وھذا یتیح 

للمشغل تثبیت وحدة الشاشة 
على الحزام األمامي وھو یرتدي 

حقیبة الظھر مع إمكانیة 
التحكم الكامل

مفتاح التشغیل/إیقاف التشغیل

ESU/CW مفتاح

منفذ دخل/خرج عام ألجھزة 
المودم الخارجیة٬ وسماعة 

الید المشفرة٬ إلخَّ

الملحقات

مجموعة الساریة القابلة للنقل
مجموعة الساریة القابلة للنقل لھوائیات النطاق الترددي 

العریض والھوائیات ثنائیة القطب – النشر السریع. 
(خیار)

ھوائي سوطي ۳ أمتار قابل للطي
یشتمل على جزء معقوف لجھاز اإلرسال واالستقبال 

المحمول على الظھر - اللون أسود.

GPS وحدة ھوائي/جھاز استقبال
تسمح بتركیب ھوائي جھاز استقبال  GPSعلى ارتفاع 

حتى ٤ أمتار من الجھاز 2090. (خیار)

 

سماعات الرأس - خفیفة الوزن
سماعات رأس قابلة للطي تعمل بموصل ٥ سنون. 

(خیار)

مودم Clover 2000 داخلي
یعمل مع برنامج نظام البیانات Barrett 2020 العالي 

التردد حیث یوفر وظائف برید إلكتروني كاملة 
واالتصال بنظام البرید اإللكتروني على اإلنترنت. 

(خیار)

لوحة الطاقة الشمسیة
وحدة التغذیة بالطاقة الشمسیة - لشحن الجھاز 2090 

وتشغیله. (خیار)

ھوائي النطاق الترددي العریض ثنائي القطب
یعمل ھوائي النطاق الترددي العریض ثنائي القطب سریع 
النشر بتردد یتراوح من ۲ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز 

دون ضبط - ٤۰ واط في ذروة الطاقة الغالفیة كحد أقصى. 
ویمكن نشره كھوائي نطاق ترددي عریض ثنائي القطب 

بشكله كامل الطول أو بشكله الصغیر. (خیار)

مجموعة التأریض الموازنة - أحادیة السلك
لزیادة كفاءة تشغیل الجھاز 2090 مع الھوائي السوطي 

بترددات أقل من ۳ میجاھرتز.

مجموعة التأریض الموازنة - متعددة األسالك
لزیادة كفاءة تشغیل الجھاز 2090 مع الھوائي السوطي 

مع الترددات األقل من ۳ میجاھرتز في مناطق التربة 
الجافة أو الصحراویة. (خیار)

مفتاح CW - خفیف الوزن
مفتاح CW من النحاس مع حزام تثبیت على الساق 

وموصل ٦ سنون. (خیار)

مولد كھرباء یدوي لعملیات النشر السریع
لشحن وتشغیل جھاز اإلرسال واالستقبال المحمول على 

الظھر 2090. (خیار)

مجموعة البطاریة ١۰ أمبیر/ساعة
بطاریة لیثیوم أیون ١٦٫٨ فولت٬ ١۰ أمبیر/ساعة

مھایئ Bayonet سوطي٬ موصل 
BNC سفلي للھوائیات ٥۰ أوم

جھاز اإلرسال واالستقبال 2090
المحمول على الظھر العالي التردد

التشغیل البدیھي
تضــمن واجھة المشــغل البدیھیة المعروفة من Barrett سھولة تشـــغیل الجھاز 2090 للغایة. ویتم تنفیذ 
الوظائف األسـاســیة باســتخدام مجموعة مفاتیح كبیرة من ســتة مفاتیح في ســماعة الید التكتیكیة المتقدمة. 
ویسترشد المشـغل بشـاشة رسومیة LCD كبیرة بحجم ١۲٨ × ٦٤ بإضاءة خلفیة قابلة للضـبط بما یضـمن 
الحفاظ على الرؤیة اللیلیة أو مســــــــــتویات عالیة من اإلنارة في حالة ضعف الرؤیة. ویتم تخزین عناوین 
محطات الشبكة وأرقام الھواتف في دفاتر للعناوین وأرقام الھواتف یسھل الوصول إلیھا٬ ویتم بدء االتصـال 

بمجرد الضغط على مفتاحین اثنین ال أكثر.
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تشتمل الحزمة الكاملة على جھاز اإلرسال واالستقبال 

2090 ومجموعة من الملحقات تحوي ھوائیات سلكیة 

وبطاریات احتیاطیة

denier 1000 مصنوع من النایلون

تتوفر حقیبة لحمل شاشة جھاز 2090  القابلة لإلزالة 

وسماعة الید

ویمكن فصل الجیوب الجانبیة لتصغیر حجم 

الحقیبة أكثر

مالحظة:- حقیبة لوحة الطاقة الشمسیة الظاھرة بالجزء 

األمامي من الحقیبة اختیاریة وھي ملحقة بلوحة الطاقة 

P/N 2090-03-08 الشمسیة االختیاریة سریعة النشر

حقیبة الظھر (سوداء) المواصفات العامة

نطاق التردد   اإلرســال بتردد ١٫٦ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز٬ واالســتقبال بتردد ۲٥۰ 
  كیلوھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز*

سعة القناة  حتى ٥۰۰ قناة قابلة للبرمجة
  J3E (USB, LSB) - H3E (AM) - J2A (CW) - J2B  أوضاع التشغیل

(AFSK)  
استقرار التردد 0.5± نبضة في الدقیقة (۰٫۳± نبضة في الدقیقة اختیاري)

الحساسیة   -120 دیسیبل في المللي واط (۰٫۲۲٤ میكروفولت) لـ ١۰ دیسیبل حسب 
  قیاس اإلشارة والتشویش والتشوه (SINAD) - وضع ٬J3E تشغیل 

  المضخم المسب
التردد المتنقل  ٥ نقالت أو ۲٥ نقلة في الثانیة

وصالت التردد الالسلكي  سوط أو سلك طویل باستخدام موالف ھوائي آلي داخلي أو موصل ٥۰ أوم
طاقة خرج التردد الالسلكي  ۳۰ واط في ذروة الطاقة الغالفیة٬ ١۰ واط في ذروة الطاقة الغالفیة
درجة حرارة التشغیل  -°30 مئویة إلى +٧۰° مئویة والرطوبة ۹٥٪ نسبیة, بدون تكاثف

RS-232   البرمجة
الوزن   یزن جھاز اإلرسـال واالسـتقبال 2090 مع خرطوشــة البطاریة لیثیوم أیون 

  قدرة ١۰ أمبیر/ساعة ٥٫۲۲ كجم
المعاییر   یتوافق مع المعیار ٬E C٬A S/NZS4770:2000 المعیار العسكري   

   G180 فیما یتعلق بتحمل الغمر في الماء والصـدمات واالھتزازات واألتربة 
 ورذاذ السوائل

*(حساسیة منخفضة ۲٥۰ كیلوھرتز إلى ٥۰۰ كیلوھرتز)
المواصفات نموذجیة. وتخضع أوصاف المعدات ومواصفاتھا للتغییر دون إشعار أو التزام.

ملخص المیزات
َّرف ببرنامج  القلب الُمع

 تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم

 میزات االتصال المتقدمة

 شاشة قابلة للفصل

 تعزیز تقلیل التشویش بمعالج اإلشارات الرقمیة

 إنشاء الربط اآللي (ALE) وفق المعیار العسكري B141-188 (خیار)

 أجھزة مودم البیانات الداخلیة العالیة السرعة (خیار)

 خفیف الوزن (٥٫۲ كجم مع بطاریة قدرة ١۰ أمبیر/ساعة)

 مطابق للمعیار العسكري لتحمل الصدمات واالھتزازات والغمر في الماء

 موالف ھوائي آلي بالكامل داخلي

 واجھة بدیھیة وسھلة االستخدام

 یمكنه العمل تماًما تحت الماء بعمق متر واحد

 ضمان ۳ سنوات (قیاسي)

(ALE) العسكري إلنشاء الربط اآللي  B 141-188 االتصال اآلمن - معیار 

 أجھزة مودم البیانات عالیة السرعة الداخلیة/الخارجیة

 مرشح عرض النطاق الترددي ۳ كیلوھرتز (البیانات عالیة السرعة)

 وحدة تكتیكیة للتغذیة بالطاقة الشمسیة

 مولد كھرباء یدوي

 سماعات رأس تكتیكیة

 مفتاح CW  تكتیكي

 ھوائي نطاق ترددي عریض ثنائي القطب تكتیكي

 ھوائي ثنائي القطب سلكي تكتیكي

GPS جھاز استقبال 

 مجموعة برمجة الكمبیوتر

 الخیارات المتاحة لجھاز اإلرسال واالستقبال 2090 المحمول على الظھر العالي التردد

جھاز اإلرسال واالستقبال 2090
المحمول على الظھر العالي التردد

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

WA, 6163 AUSTRALIA
ھاتف: ١٧۰۰ ۹٤۳٤ ٨ ٦١+ 
فاكس: ٦٧٥٧ ۹٤١٨ ٨ ٦١+

 information@barrettcommunications.com.au :البرید اإللكتروني
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