
دقائق في الحقول تشغ�ل

المستملاير الت�الاير و/أو المتلايردد الت�الاير أهناب�ب

أمب�لاير ٣٦ فولت ١٢ بطالاير�ة

البطالاير�ة شحن هنظام

و VHFتوافق�ة HF

ب�اهنات هنقل HFاستعداد

األمهن�ة والب�اهنات للصوت متعددة خ�الايرات

قابل حقل / وملايركبة قاعدة محطة والتكد�س، للهنقل قابل IP65
للهنشلاير

المظلمة / الل�ل�ة المهناطق لعمل�ات تكت�ك�ة LEDإضاٍءة

RFDS PRC-2090 HF
الســـــــــــــــــــــــــلاير�ع الحقول هنشــــــــــــــــــــــــلاير هنظام
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واال)تزازات للصدمات مضاد حامل
بمعا��لاير ل�في بوصة ١٩ 9Uالقو�ة

IP65و MIL-STD 810G

ب�ن باللايربط �Barrett 2063سمح
واستقبال إلايرسال ج�از

Barrett PRC-2090 HF
واالستقبال اإللايرسال وج�از

PRC-2080 VHF

أجل من الكمب�وتلاير ج�از اتصال
واالستقبال اإللايرسال ج�از بلايرمجة

األلكتلايروهني البلاير�د فاكس و/أو
ج�از على القائم الب�اهنات واستخدام

Barrett 2020 HFالسلكي

اإللايرسال ج�از مخلايرج اخت�الاير
ال�اتف، لتصح�ح واالستقبال

بلايروتوكول عبلاير الب�اهنات واستخدام
ج�از بلايرمجة ووضع اإلهنتلايرهنت،

واالستقبال اإللايرسال

مستملاير ت�الاير مقبس USBملحق

الكمب�وتلاير لشحن أمب�لاير ٢ فولت ٥
وغ�لاير)ا المحمول ال�اتف أو اللوحي

بسلايرعة. إزالت�ا �مكن السلكي أج�زة
بدون وحدة توف�لاير �RFDSمكن

عمالٍء �ستط�ع لذا السلكي، أج�زة
الحال�ة معدات�م استخدام Barre�

الطاقة إمداد أهناب�ب
أدوات . �Barreلـ PRC-2090

مصدلاير من التشغ�ل عهند الطاقة إمداد
الك�لايربائي الت�الاير

Barre� PRC-2090 HF

م�جا)لايرتز، ٣٠ حتى م�جا)لايرتز ١٫٦
ج�از ، ف�لايرهن�ا�ت PEPو١٢٥

مودم مع واستقبال HFإلايرسال HF

والب�اهنات اإللكتلايروهني للبلاير�د داخلي
السلكي ج�از HFعبلاير

للطاقة المستملاير والت�الاير لللايرقابة الخاضعة الشمس�ة والطاقة المشتق، المستملاير كالت�الاير مختلفة مصادلاير من اإلدخال طاقة واخت�الاير بملايراقبة تلقائ�ًءا ( ) الطاقة إدالايرة وحدة PMUتقوم

٣٦ البطالاير�ة على �حافظ خطوات ٣ من أمب�لاير ٧ داخلي بطالاير�ة شاحن المختلفة. المستملاير الت�الاير مصادلاير ب�ن أولو�ة، ذات بطلاير�قة ا، تلقائ�ًء الطاقة تبد�ل �تم كالبطالاير�ات. الخالايرج�ة
الطاقة بمصدلاير اطالع على المشغل إبقاٍء على شاشة تعمل الشمس�ة. الطاقة مدخالت عبلاير متاح ثاهنوي شحن مصدلاير المتلايردد. الت�الاير طاقة توافلاير عهند لالستخدام الداخل�ة LCDأمب�لاير

الطاقة ومصدلاير والج�د الت�الاير حالة عن اإلبالغ طلاير�ق عن مهن�ا كل وحالة الدوائلاير بتغذ�ة �قوم الذي

بقوة مستخدم خلفي ملايركب
الساعة، في أمب�لاير ٣٦

بطبقة مزودة حامض�ة بطالاير�ة
استخدام �مكن ومعزولة جل
ا. أ�ضًء الخالايرج�ة البطالاير�ات

داخلي HFمودم Barre� 2023

والب�اهنات اإللكتلايروهني الفاكس لبلاير�د
السلكي ج�از تشغ�ل HFعبلاير




