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سائل د مبلايرًّ خطي للصوت مكبلاير

م�جا�لايرتز ٣٠ إلى ١٫٦ من مستملايرة تغط�ة

(١٠٠ ) واط ٥٠٠ أو ك�لووات ١ متواصلة تشغ�ل ٪دولايرة

USB, LSB (SSB), CW, FSK, AM

و اإلهنتلايرهنت بلايروتوكول عبلاير بعد عن التحكم WiFiجاز

قائمة اهنتقائ�ة السلك�ة اتصال شبكات و٦ ٤ مع متوافق

الالسلكي االتجاه إهنشاٍء خ�الايرات من الثالث والج�ل الثاهني الج�ل
( ) ALEالتلقائي

بخ�الاير مزود لـ ١٠ ARINC ICAOملحق
Aeronautical Selcall

عبلاير المجال بلايرمجة USBإعادة

مضـغوط مدمج اتصـاالت حل �و التلايردد عالي اإللايرسال HFج�از Barrett 4075
في توف�لايره �مكن الحجم. كب�لايرة شـبكات في األساسـ�ة المحطة لتطب�قات تطو�لايره HFتم
مهنبة، من مكوهنة كاملة كحزمة اإللايرسـال ج�از �أتي واط. و٥٠٠ ك�لووات ١ إصدالايرات
تثب�ت أج�زة وجم�ع الب�هني، التوص�ل وكابالت الطاقة، ومضـــــخم طاقة، ومصــــدلاير

المطلوبة. الحامل

إلى �ة الموجًّ الحد�ثة االتصـاالت أجل من و�هندست= ٤٠٧٥ الخطي المضـخم تصم�م تم
العال�ة الخدمة دولايرات في العمل المعدات من �تطلب الذي األملاير كب�لاير، بشـــكل الب�اهنات
التبلاير�د كفاٍءة ز�ادة على الفلاير�د السـائل د المبلايرًّ التصـم�م �عمل الوقت. من طو�لة لفتلايرات
الطاقة. است�الك عن الهناتجة الحلايرالايرة دلايرجة الايرتفاع بســــبب الهنظام تد�ولاير من �حد مما

Barrett 4050 HF Barrett واستقبال4075 إلايرسال ج�از مبدالت مضـــــــخم
المضـغوط، الصوت مضخم �حتل عام. بشكل المعدات خدمة عملاير من �ز�د مما ،SDR

الغلايرفة. مساحة من فقط ٥ مساحة ب=، الخاص الطاقة مصدلاير Uمع

واالستقبال اإللايرسال ج�از ل مبدِّ مضـــــــخم �دعمBarrett 4050 Barrett 4075
اإلخلايراج / اإلدخال واج�ة توفلاير االقتلايران. عهند إضـــاف�ًءا ا ضــبطًء أو تول�فًءا �تطلب ال الذي
في الكامل التحكم المســــــتج�ب / اإللايرسال ج�از التهناظلاير�ة والمالحظات ALCالملايرهنة
من ٤٠٧٥ حما�ة علــى الذك�ة اإللكتـلايروهن�ة التحكم أدوات تعمل الهن�ائ�ة. اإلخـلايراج طاقة
وواج�ة متطولاير مبكـــلاير تحذ�ـــلاير توف�ـــلاير مع واإلخــلايراج اإلدخال علــى الــزائد التحم�ل
للتخصـ�ص قابلة إضاف�ة مهنافذ ا أ�ضًء تتوفلاير األحداث. وتسج�ل الهنظام لملايراقبة تشخ�ص�ة

الهنظام. في التحكم لتحس�ن

بتحد�ث الهن�ائي للمســتخدم �ســمح مما عبلاير للبلايرمجة قابل مجال �و ٤٠٧٥ USBهنظام
لتخصــ�ص محسـهنة ملايروهنة اللوحة على المدمجة م�كلايرو بطاقة توفلاير الهنظام. SDبلايرامج

األحداث. وتسج�ل العلايرض

من مستوى وأعلى المتسق األداٍء الجودة ضمان بلايرهنامج �ضمنISO9001 Barrett
الموثوق�ة.

بمكبلاير �تم�ز كما
خطي صوت

سائل جد�د
ومبلايرد
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لـ الطاقة توز�ع Barrettوحدة 4075

المث�لاير واالستقبال اإللايرسال Barrettج�از 050 HF4 SDR

لـ فولت ٢٤ ك�لايربي Barrettت�الاير 4022

لـ فولت ٤٨ ك�لايربي Barrettت�الاير 4075

لـ خطي صوت Barrettمكبلاير 4075

٤٠٧٥ لـ عال�ة طاقة ملايرسل مثال
واط ك�لو ١ HFتبلغ
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في التلايردد عال�ة االلايرســـال حزمة تلايرك�ب 1�تمKW HF Barrett 4075
أو لايرفـــع 39وحدة 20U P / N BC407510 U P / N BC407510

مم. ٧٠٠ بعمق
في الطاقة عال�ة االلايرسـال حزمة تلايرك�ب 500�تمW HF Barrett 4075

. مم ٧٠٠ بعمق لايرفع Pوحدة / N Bc407512 U20
اللايرف مجموعات 'تلايرك�ب ١٩ ذلك في بما كاملة كوحدة الحزم ســـــــــــــف�هنة

للتشغ�ل. الالزمة واألج�زة الكابالت وجم�ع فالايرغة ولوحات

العامة المواصفات
م�جا�لايرتز ٣٠ إلى ١٫٦ التلايردد تغط�ة

واستقبال إلايرسال ج�از ٤٠٥٠ مع ١٠٠٠ القهناة سعة
التلايردد عالي

J3E (USB, LSB) - H3E (AM) - J2A األوضاع
(AFSK) B2B - CWهنطاق علايرض ( )

بلايرمج�ًءا الُمعلايرَّف الملايرشح
واط ٥٠٠ أو واط ١٠٠٠ الطاقة PEPخلايرج PEP

المستملاير، ، ١٠٠ التشغ�ل CWدولايرة PEP ٪
HF SDR transceiver 0504 المث�لاير

٤٠٧٥ الخطي الصوت مكبلاير مواصفات
د�س�بل ١٫٥ ± وات ٥٠٠ أو ك�لووات ١ الطاقة CWخلايرج

د�س�بل+ ٢٥ الطاقة اكتساب
د�س�بل ٥٥- من أقل والمث�لايرات التوافقات

فولت~ ١٠ ٠ (خلايرج) ALCج�د

Band LPF 7 الفلتلاير هنوع
مم ٤٨٠D x ٤٨٢W x ١٧٨H األبعاد

وموصالت مقابض باستثهناٍء
اإلخلايراج / اإلدخال

أمب�لاير، ٦٠@ فولت مستملاير٥٠ تلايردد متطلباتالطاقة
أقصى بحد أمب�لاير ٢٫٥@ فولت مستملاير٢٤ تلايردد

للصوت (مكبلاير بوصة ١٩ حامل اللايرف 5RU،الايرتفاع
فقط) فولت ٥٠ طاقة ومصدلاير

لايرطل) ٧٧) كجم ٣٥ الوزن
جال�كول البلايروب�ل�ن مز�ج م�اه، سائل، مبلايرد التبلاير�د

دلايرجة، ٥٠ ألى دلايرجة ١٠ من التشغ�لي الهنطاق الحلايرالايرة +دلايرجة -
+٨٥°دلايرجة إلي دلايرجة °٤٠- من التخز�ن

تكاثف بدون هنسب�ة، ٩٥٪ اللايرطوبة
سطح مستوى فوق متلاير ٣٠٠٠ الهنقل االلايرتفاع
م ٩٠٠٠ ، جوا) محمول (غ�لاير البحلاير

أقصى بحد د�س�بل ٦+ المدخل في السلايرعة مضاعف مسهنن حما�ة
والملايراحل �س�المقا بكل لايرمزي ١ :٣ مخلايرج VSWRحما�ة

مئو�ة دلايرجة ٨٥° الحلايرالايرة دلايرجة ز�ادة من وقا�ة
األخطاٍء وتقالاير�لاير الهنظام أحداث األعطال سجل

مهن�ا: وبأكثلاير التال�ة �لاير�بالمعا ل�في مصمم �لاير�المعا

-FCC/IC/ETS#

-CE#

-AS/NZS األستلايرالي/الهن�وز�لهندي المع�الاير
4770 2000 and AS/NZS

4582:1999

إلزام. أو إشعالاير دون �لاير�للتغ ومواصفات�ا المعدات أوصاف وتخضع هنموذج�ة. المواصفات
الموافقة اهنتظالاير في #

BARRETT4075


