المواصفات التقنية
ENVOY X1

ENVOY X2

اإلرسال

 1.6إلى  30ميجاهرتز

 1.6إلى  30ميجاهرتز

االستقبال

 250كيلوهرتز إلى  30ميجاهرتز

 250كيلو هرتز إلى  30ميجاهرتز

القنوات

100

1000

مجموعات المسح

10

20

المدى الحرارى

 30-إلى  60+درجة فهرنهايت

 30-إلى  60+درجة فهرنهايت

مدى التردد

الرطوبة

95%

95%

قدرة الخرج

 125وات قدرة غالفية ذروية

 125وات قدرة غالفية ذروية

 10.8إلى  13.8فولت تيار مباشر

 10.8إلى  13.8فولت تيار مباشر

اإلرسال

 12.5أمبير

 12.5أمبير

االستقبال

 500مللي أمبير

 500مللي أمبير

مدى الجهد الكهربائي
التيار المسحوب

الصوت التناظري
الصوت الرقمي ()MELPe/TWELP
نظام النداء االنتقائي
تحقيق االتصال آل ًّيا FED-STD

الشكل الموجي

وحدة التردد الالسلكي

 65 × 270 × 210مم (العمق  xالعرض  xاالرتفاع)

السماعة

 151 × 32 × 75مم (العمق  xالعرض  xاالرتفاع)

 151 × 32 × 75مم (العمق  xالعرض  xاالرتفاع)

وحدة التحكم

 79 × 228 × 190مم (العمق  xالعرض  xاالرتفاع)

 79 × 228 × 190مم (العمق  xالعرض  xاالرتفاع)

وحدة التردد الالسلكي

 2.8كجم

 2.8كجم

السماعة

 0.3كجم

 0.3كجم

وحدة التحكم

 1.1كجم

 1.1كجم

الملحقات المدعومة

مفتاح مورس ،جهاز استقبال GPS

مودم بيانات (داخلي/خارجي)،Smartlink 2240 ،
 ،Crosspatchناقل ترابطات هاتفي ،مرمز خارجي ،مسجل
صوت ،جهاز استقبال  ،GPSكمبيوتر شخصي ،حسب الطلب

التطبيقات المدعومة

 ،KMS/KFS ،TPS-3250دردشة ( Codanتحقيق االتصال
آل ًّيا فقط)XTEND ،VCP ،RTS ،

األبعاد

الوزن

سير العملية لدينا

ENVOY

نبرع في حل مشكلة المتطلبات الصعبة

ا لتقييم

سيُجري مستشارونا التقنيون تقييمًا ميدان ًّيا تفصيل ًّيا لما يلي:
• السياق الثقافي
• االحتياجات اإلنسانية
• تخطيط السيناريوهات
• بيئة التشغيل
• الفرص المتاحة والتحديات

الصوت التناظري
الصوت الرقمي ()MELPe/TWELP
نظام النداء االنتقائي
FED-STD ALE & MIL-STD-ALE
بيانات MIL-STD-110-188A/B & STANAG 4539
تحقيق االتصال آل ًّيا عن طريق STANAG 4538 3G
 65 × 270 × 210مم (العمق  xالعرض  xاالرتفاع)

جهاز إرسال/استقبال
عالي التردد

ا لتصميم
سيعمل فريقنا المعني بالخدمة الميدانية بعد ذلك على تصميم حل مخصص لتلك التحديات ،باستخدام
األجهزة والبرامج المناسبة من  Codanأو أحد شركائنا في مجال التكنولوجيا.

 ،KMS/KFS ،TPS-3250دردشة ،RC50-C ،Codan
شبكة/دردشة XTEND ،VCP ،RTS ،Sprint

ا لنشر

اللغات

اإلنجليزية ،العربية ،الدارية ،البشتوية ،الصينية ،الفرنسية،
البرتغالية ،الروسية ،اإلسبانية

اإلنجليزية ،العربية ،الدارية ،البشتوية ،الصينية ،الفرنسية،
البرتغالية ،الروسية ،اإلسبانية

سيعمل فريق اللوجستيات المتخصص الخاص بنا على إيصال األجهزة والموارد إلى أي مكان توجد
به ،إلى جانب إعداد النظام وتشغيله بسرعة.

الحماية

الجهد الزائد ،انخفاض الجهد،
الحرارة الزائدة ،انقالب القطبية

الجهد الزائد ،انخفاض الجهد،
الحرارة الزائدة ،انقالب القطبية

التدريب

ا لتكو ينا ت

س ُندرِّ ب المُش ِّغلين وموظفي االتصاالت على كيفية استخدام النظام  -وهي عملية مختصرة بفضل
واجهاتنا سهلة االستخدام وإمكانية التشغيل المشترك.

تصميم متعدد االستعماالت لألجهزة المتنقلة ،والثابتة ،والمعقدة

لقد صُمم  Envoyباستخدام نهج نمطي ،بسماعة للتطبيقات المحمولة ،ووحدة تحكم مكتبية للقواعد .باستخدام  IPعلى شبكة إيثرنت ،يمكن التفرقة جغراف ًّيا بين
الجهاز الالسلكي ووحدة التحكم .من دون حاجة ألجهزة مهايئات باهظة الثمن .كما يتوفر  Envoyأيضًا في حاويات سريعة النشر.

الدعم
إننا متاحون لتقديم خدمة النشر في غضون  24ساعة ألي دعم الزم .كما أننا على استعداد دائمًا
إلسداء أي مشورة تحتاج إليها.

اجعل صوتك مسمو ًعا

 12-30040-ARاإلصدار 8

اتصل بنا

codancomms.com/envoy
sales@codancomms.com

أستراليا+61 8 8305 0528 :

كندا+1 250 382 8268 :

الواليات المتحدة+1 571 919 6432 :

اإلمارات العربية المتحدة+971 44 53 72 01 :

CODANCOMMS.COM

حل  ENVOYالمقدَّ م لك من CODAN
حلول الطاقة

وصالت شبكية
ناقل ترابطات هاتفي 3033

يمكن ربط ناقل الترابطات الهاتفي
من  Codanبنظام الهاتف ،مما
يتيح لك إجراء أو استقبال المكالمات
الهاتفية على جهاز اإلرسال/
االستقبال عالي التردد.

هل لديك متطلبات صعبة؟

ال توجد مشكلة

إن سلسلة الالسلكي الذكية  Envoyمن  Codanهي أكثر أجهزة الالسلكي الحدسية والموثوقة والمتطورة التي
صنعناها على اإلطالق .تعني اتصاالت الصوت والبيانات الرقمية عالية التردد ( )HFالواضحة واالعتمادية في سلسلة
 Envoyأن تكون لديك الثقة في التواصل في أي مكان وزمان دون الحاجة إلى بنية تحتية قائمة.

وضوح رقمي وتناظري وصوتي ال يضاهى

دعم GPS

تقلل تقنية  Codanالصوتية الرقمية األزيز ،والكركرة،
والطقطقة ،وتأثيرات المسارات المتعددة المعتادة في
االتصاالت عالية التردد بشكل ملحوظ ،مما يجعل جودة
الصوت مماثلة للهواتف الخلوية الحديثة ،ويضمن التشغيل
المتواصل على القنوات الخافتة ورديئة األداء.

مع خاصية دعم االتصال بـ  GPSعبر أجهزة االستقبال
المتوافقة مع  ،NMEA0183يستطيع  Envoyإرسال
موقع  GPSوحساب المسافة واالتجاه .عند إقرانه ببرنامج
 Codanللخرائط ،تتيح هذه الميزة تتبع موقع المركبات
المنتشرة وتخطيط الطريق باستخدام عالمات الطريق
المبرمجة مسب ًقا.

يوفر  Envoyمواصفات فائقة تقلل من فرص التداخل من
المحطات المجاورة ويدعم اتصال الهوائيات المزدوجة من
أجل البث قصير المدى والبث طويل المدى.

بناء ذو تعريف برمجي
يستخدم  Envoyأحدث أجيال تكنولوجيا معالجة اإلشارات
الرقمية ( ،)DSPومصفوفات البوابات المبرمجة حسب
المجال ( ،)FPGAوالمنظومة على الرقاقة (.)SoC
ولقد تم بناؤه وف ًقا لمنصة  SDRذات اآلالف من ساعات
التشغيل الميداني ،لذا يوفر  Envoyأدا ًء رائ ًدا بالسوق ،وقابلية
للترقية المستقبلية عن طريق تحديثات البرمجيات .وهو يم ّكن
المؤسسات من تثبيت وتركيب إمكانيات جديدة ،ودعم المعايير
الناشئة ،وضمان االستدامة.

يوفر  SmartLinkالقدرة على
دعم العديد من األفراد والمواقع من
وحدة تردد عالي  Envoyواحدة
ويوفر نقطة وصول السلكية مدمجة
 802.11ومنفذي إيثرنت سلكيين
لالتصال.

يتيح لك  Crosspatch 3031من
 Codanإمكانية حمل "جهاز عالي
التردد على حزامك" باستخدام جهاز
عال ج ًّدا/فوق العالي
السلكي ذي تردد ٍ
وجهاز إرسال/استقبال Codan
 Envoyلتوسيع الشبكة ذات التردد
العالي والعالي ج ًّدا وفوق العالي.

ُتستخدم إلمداد نظام جهاز اإلرسال
واالستقبال بالطاقة من مصادر التيار
المتردد العالمية ،مع الحماية الشاملة
ضد منابع الطاقة غير المستقرة.

بطارية شحن عميق  12فولت قادرة
على إمداد جهاز اإلرسال واالستقبال
 Envoyوالهوائي.

البيانات
البريد إلكتروني/الملف

أداء ال يضاهى

2240 SMARTLINK

3031 XPATCH

منبع طاقة 3020

بطارية احتياطية

التشغيل البديهي
إن شاشة عرض  Envoyالملونة الكبيرة عالية الدقة،
والتي يمكن قراءتها في ضوء الشمس ،ونظام قائمته البديهي
يجعالن تشغيله شبيهًا بالهواتف الذكية الحديثة .وإجراء
االتصاالت بالغ السهولة ،ال يتطلب أكثر من االنتقال إلى
قائمة جهات االتصال ،وتحديد الجهة المرغوب فيها ،ثم
الضغط على زر "اتصال".

ً
حلول متنوعة للبريد
تقدم Codan
اإللكتروني ونقل الملفات لكل من
االتصاالت عالية التردد وواالتصاالت
المعتمدة على شبكة اإلنترنت.

تتوفر حلول شحن بالطاقة الشمسية
إلبقاء بطارية الجهاز الالسلكي
 Envoyعالي التردد والهوائيات
مزودة بالطاقة.

مكبرات عالية القدرة
الدردشة

يتيح برنامج دردشة Codan
للمستخدمين داخل شبكة عالية التردد
أو شبكة خارجية االتصال عبر
الدردشة.

خدمة الرسائل القصيرة

 500 3061وات

إرسال واستقبال رسائل قصيرة على
الجهاز الالسلكي عالي التردد لديك من
أو إلى أي هاتف خلوي.

حل عالي القدرة  500وات موثوق
وبأسعار معقولة لالتصال الصوتي
والبيانات.

 1 3062كيلووات

حل عالي القدرة  1كيلووات موثوق
وبأسعار معقولة لالتصال الصوتي
والبيانات.

 1 3240كيلووات

تم تطوير موالف هوائي أوتوماتيكي
للربط مباشرة مع المكبرات عالية
التردد  3061و 3062المقدمة من
.codan

عن بعد
XTEND
يتيح لك تطبيق  XTENDمن
 Codanتشغيل الجهاز الالسلكي
 Envoyعالي التردد عبر هاتفك
الذكي أو جهازك اللوحي .من خالل
االستعانة بالمعرفة واسعة االنتشار
ألجهزة الهواتف الذكية ،يوفر
ً XTEND
بديل سهل االستخدام
بشكل استثنائي لنقطة تحكم السلكية
مخصصة.

الهوائيات
نقطة تحكم افتراضية

تحكم في الجهاز الالسلكي Envoy
من خالل الحاسوب عبر نقطة تحكم
افتراضية وهي نسخة مطابقة رقمية
لسماعة  Envoy2220التي تحاكي
وظائف مماثلة.

بروتوكول اإلنترنت

النطاق العريض

يمكنك التحكم والتواصل من خالل
جهاز إرسال واستقبال Envoy
باستخدام الحلول عن بعد عبر
اإلنترنت ،حتى إذا كان جهاز اإلرسال
واالستقبال في الجانب اآلخر من
العالم.

تم تصميم هوائيات المحطة األساسية
كاملة الحجم بحيث تناسب متطلبات
االتصاالت عالية التردد وسيناريوهات
التركيب.

إدارة وتتبع األصول
برنامج التتبع عن بعد

يوفر برنامج التتبع عن بعد من
 Codanوسيلة فعالة لتحديد موقع
األصول عن بُعد وتتبعها وإدارتها
دون رسوم اشتراك جارية.

االتصاالت المشفرة
يوفر  Envoyخيارات ترميز مختلفة لتناسب المستوى
المطلوب ألمن االتصاالت .بدءًا من األمن الصوتي
األساسي إلى فئة "بالغ السرية" ،يمكن تفعيل كل خيارات
ترميز الصوت لـ  Envoyعن طريق مفتاح وصول سريع
واحد ويمكن إتاحتها أوتوماتيك ًّيا على القنوات والشبكات
المسبقة التحديد.

الطاقة الشمسية

الضمان والدعم في جميع أنحاء العالم
يتم دعم منتجات  Codanمن خالل شبكة توزيع ودعم واسعة النطاق ،ويمتد ضمان منتجاتها إلى ثالث سنوات.

CONVOY
الحل الكامل لالتصاالت
 Codan Convoyهو منصة
االتصاالت الوحيدة التي تدمج خدمات
االتصاالت الالسلكية عالية التردد
والساتلية والخلوية في منظومة واحدة.

الموالف

مجموعة من حلول الهوائي الموالف
المناسبة للتثبيتات ذات المساحة
المحدودة.

محمولة

هوائيات مصممة لمجموعة واسعة من
أنواع المركبات والتطبيقات.

