
المسـاحة تكون ح�ث القاعدة؛ محطة لتطب�قات ا تلقائ�ًء الموالف األفقي الثهنائي القطب تصم�م Barrettتم 4017
مطلوبًءا. العالي األداٍء �زال ال ولكن أعلى، مستوى في

قلاير�ب �كون بح�ث مم ٥٠ مقاس قطب على تلقائ�ًءا الموالف األفقي الثهنائي القطب تلايرك�ب �Barrettمكن 4017
بسـ6ولة ال6وائي هنقل �مكن فقط، متلاير ٢٫١ �بلغ بطول تلايرك�ب>. ا جدًء السـ6ل من ل�كون أمتالاير ٦ بمسـافة األلايرض من

. ال6واٍء طلاير�ق عن

غ�لاير بسـعة المبدئي الموالفة تسلسل بعد قهناة لكل الضبط معلومات بتخز�ن �قوم ذاكلايرة هنظام على الموالف �حتوي
محدودة.

تزو�د �مكن كما قائم. عمود أو بلايرج أو سالاير�ة على ال6وائي تلايرك�ب في للمســــــــاعدة التجم�ع تلايرك�بات إمداد �تم
لذلك. كبد�ل بال6وائي المهناسبة الصوالايري من مجموعة

وموصــــالت وكابل ، ا متلايرًء ٣٠ طول> ُملايركَّب الســـلكي وتلايردد تحكم بكابل مزود RFج6از Barrett 4017
. واالستقبال اإللايرسال بج6از Barrettلتوص�ل> 2050

م�جا�لايرتز ٣٠ إلى ٢ من تلايردد تغط�ة

تلايردد كل موالف - الكفاٍءة

لمهناطق محدودة الال الذاكلايرة قهنوات في بس�ط تلايرك�ب

المحظولايرة المساحات

مع ALEمتوافق

القافز التلايردد مع متوافق

العمودي المستوى
أمتالاير ٦ الايرتفاع

األفقي التلقائي الموالف
٤٠١٧ األقطاب ثهنائي

العامة المواصفات

ك;لايربي
م�جاTلايرتز ٣٠ إلى م�جاTلايرتز ٢ من مستملاير تلايردد التلايردد: هنطاق

الدخل: أوممعاوقة ٥٠
الغالف�ة الطاقة ذلايروة في واط ١٥٠ الطاقة: معدل

والمحطة للموالف، الالسلكي الج6از تلايردد بمحطة التوص�ل الموصل:
، كابل وصلة (مع ٨ م × ٢ أطلايراف عبلاير HVاأللايرض�ة

( كابل علايروات عبلاير الشاقة للخدمة M8وكاب�هنة
أفقياالستقطاب:

والعمود�ة األفق�ة المستو�ات في االتجاTات متعدد اإلشعاع هنمط
إلايرسال ج6از سلسلة من (مشتق فولت +١٣٫٨ مستملاير ت�الاير المستملاير الت�الاير دخل متطلبات
متكامل) تحكم كابل عبلاير ٤٠٠٠ أو ٢٠٠٠ RFواستقبال

أمب�لاير م�للي ٤٠٠ على عادة موالف الطاقة است;الك
أمب�لاير م�للي ٨٠٠> الضبط

هنموذجي - ثاهن�ة من أقل - األول الضبط الموالفة زمن
هنموذجي - ث م�للي ١٣٠ أقل - الذاكلايرة من

محدودة ال ذاكلايرة عهناو�ن
ذاكلايرة محدودةعهناو�ن ال

الم�كاهن�كي
متلاير و١٠ متلاير ٦ ب�ن ما �كون أن �ستحسن التلايرك�ب الايرتفاع

مفكك متلاير و١٫٥ مجمع، أمتالاير ٣ طول> عهنصلاير كل العهنصلاير أطوال
الحافة إلى الحافة من متلاير ٥٫٧ المجمع الطول
الحافة إلى الحافة من متلاير ٢٫٢ المجمع العلايرض

إلى التلايرك�ب محولاير حافة من السفلي الجزٍء من م�لل�متلاير ٢٢٠ المجمع االلايرتفاع
العهنصلاير حواف

كجم ٥٫٧ الوزن
األملاير�ك�ة المتحدة الوال�ات ٤ فتحات ٣/هنمط أو ٦ هناتو فتحات هنمط التلايرك�ب

سوداٍء والقاعدة سوداٍء، اللايرافعة عهناصلاير اللون

الب�ئ�ة المواصفات
كم/الساعة ١٦٠ اللاير�اح

+٨٥°دلايرجة إلي دلايرجة °٤٠- من حلايرالايرة دلايرجة في التخز�ن الحلايرالايرة دلايرجة
+٦٠°دلايرجة إلى -٣٠°دلايرجة من التشغ�ل حلايرالايرة دلايرجة

هنسب�ة) (لايرطوبة ٩٧ إلى ٠ RHمن ٪ ٪ اللايرطوبة
والماٍء) (الغبالاير IP67إلى الدخول ضد الحما�ة

Directive 2011/65/EU التوج�> مع متوافق RoHS2

(د�س�بل) الكسب
٨٫٦ م�جاTلايرتز ٣
٨٫٤ م�جاTلايرتز ٥

٧٫٧ م�جاTلايرتز ١٠
٦٫٦ م�جاTلايرتز ١٥
٦٫٩ م�جاTلايرتز ٢٠

(د�س�بل) الكسب
٦٫٨ م�جاTلايرتز ٣
٦٫٨ م�جاTلايرتز ٥

٦٫٨ م�جاTلايرتز ١٠
٦٫٦ م�جاTلايرتز ١٥
٦٫٠ م�جاTلايرتز ٢٠
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اإلشعاع هنمط
األفقي المستوى

أمتالاير ٦ الايرتفاع
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