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اجعل صوتك مسموًعا
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يعد جهاز Patrol 2110 المحمول على الظهر المقدم من Codan حالً موثوًقا به وعالًيا التصاالت البيانات 
واالتصاالت الصوتية المحمولة عالية التردد طويلة المدى. 

اآلن مع الجيل الثاني للصوت الرقمي وتحقيق االتصال آلّيًا بشبكة 3G، ستكون لديك الثقة لالتصال بسرعة ويشكل موثوق فيه دون الحاجة لوجود بنية تحتية قائمة. 
مريح في الحمل ومزود بخصائص سهلة االستخدام عبر السماعة الذكية المتينة أو اللوحة األمامية، ويعد جهار Patrol 2110 مثالّيًا لجميع أنواع التضاريس واألحوال 

 الجوية، حيث يناسب أشد بيئات العالم قسوة، فهو يلبي المعايير البيئية .MIL-STD-810G صنعت حجرات جهاز اإلرسال/االستقبال والسماعة والبطارية
من خليط معدني خفيف الوزن وبالستيك شديد التحمل. والمادتان كلتاهما قادرتان على تحمل الغمر في الماء لعمق متر واحد.

إن خيارات ترميز جهاز Patrol AES-256 أو CES-128 تضمن إمكانية توصيل المعلومات الحساسة بكل ثقة. يتيح خيار تحقيق االتصال آلّيًا بشبكة 3G المقدم 
من Codan في جهاز Patrol إمكانية التوصيل الفعال والكفء على الهواء، موفر إمكانات االتصاالت الصوتية واتصاالت البيانات السريعة والموثوقة، باإلضافة إلى 

تتبع GPS محّسن.

رقمي صوت 
تنقل إمكانات الصوت الرقمي من الجيل الثاني طراز 2110 
الصوت بشكل واضح وجلي بغض النظر عن الظروف، مما 

يضمن أن تكون دائًما مسموًعا وبصوت عاٍل وواضح.

GPS مدمج
من خالل تسهيالت الطوارئ المناسبة ذات الزر الواحد 

ومعلومات الموقع المشفرة، يوفر جهاز GPS الداخلي في 
أجهزة 2110 إمكانية معرفة الموقع لجميع المشاركين في الشبكة 

عالية التردد.

ذو عمر أطول وخفيف وصلب
تلغي أجهزة 2110s الحاجة لحمل بطاريات احتياطية كبيرة، 

حيث إنها تعمل لمدة تصل إلى 65 ساعة. يزن 2.9 كجم فقط، 
 .MIL-STD-810F كما أنه متوافق مع معايير

ا على نحو متقدم تحقيق االتصال آلّيً
 FED-STD-1045 2110 المعاييرs تدعم أجهزة 

 3G ALE STANAG 4538و MIL-STD-188-141Bو
مع إمكانيات متقدمة للصوت والرسائل وتتبع GPS وحالة 

الجهاز الالسلكي لالتصال البسيط والموثوق.

مودم بيانات داخلي
بفضل مودم البيانات عالي السرعة المدمج بالكامل 

االختياري، تقبل األجهزة من طراز 2110s معدالت 
بيانات تصل إلى 9600 بت في الثانية، مع تأمين بترميز 

AES-256 بت لضمان سرية معلوماتك.

هل لديك متطلبات صعبة؟ 
ال توجد مشكلة



ومتينة ذكية  سماعة 
تتيح سماعة Patrol الذكية إمكانية تشغيل جهاز االتصال الالسلكي المحمول على الظهر من بعد، مع توفير كامل 
إمكانات اللوحة األمامية في راحة يدك. مكبر الصوت الثابت في السماعات يقوم بالتحول إلى وضع الصوت العالي 

عندما يعلق في حامله ذي التصميم المخصص حسب الطلب؛ مما يعني إمكانية سماع المكالمات عندما ال تكون 
السماعات محمولة. ُصّنعت من بوليمر البالستيك عالي الجودة، ومصممة لتناسب أشد بيئات العالم قسوة.

وموثوقة فائقة  هوائيات 
تتمتع Codan بسمعة طيبة في مجال صناعة الهوائيات عالية التردد الفائقة والموثوقة. وال نستثني من ذلك 

مجموعة الهوائيات التكتيكية المقدمة منا لجهاز Patrol 2110 المحمول على الظهر والتي تشمل هوائّيًا سوطّيًا 
تكتيكّيًا خفيف الوزن، وهوائي سلك طوياًل تكتيكّيًا متيًنا، وحل مجموعة الهوائي ذات النطاق العريض وحل 

مجموعة الهوائي ثنائي القطب. فهي توفر أقصى قدر من المتانة والتنقلية مع االنتشار السريع لالتصاالت قصيرة 
وطويلة المدى.

والخيارات الخصائص 
من 1.6 إلى 30 ميجاهرتز مستمر، 25 وات )125 وات مع استخدام المكبر (• 
تقنية الجيل الثاني للصوت الرقمي • 
سماعة ذكية متينة بشاشة عرض مرئية• 
خفيفة الوزن )2.9 كجم دون البطارية(• 
بطارية ذات عمر طويل )حتى 65 ساعة( مع اإلدارة الذكية للبطارية• 
 •MIL-STD-810F ،)متين )الصدمة واالهتزاز والغمر
 • 3G االتصال آلّيًا عن طريق شبكات ،MIL-STD-188-141B :تحقيق االتصال آلّيًا على نحو متقدم

)STANAG 4538(
ترميز صوت من فئة CES-128 وترميز من فئة AES-256 للصوت الرقمي والبيانات• 
ذكي وسريع وذو موالف هوائي داخلي أتوماتيكي بالكامل• 
 •EASITALK™ – اتصاالت واضحة، بواسطة معالجة اإلشارات الرقمية للحد من التشويش
 •MIL-STD-188-110A/B مودم بيانات داخلي عالي السرعة
مستقبل GPS مدمج وهوائي ومكبر صوت مدمج• 
واجهة مبتكرة سهلة االستخدام• 
ضمان 3 سنوات• 



نبرع في حل مشكلة المتطلبات الصعبة

سير العملية لدينا

codancomms.com/2110اتصل بنا 
sales@codancomms.com

أستراليا: 0528 8305 8 61+
كندا: 8268 382 250 1+

الواليات المتحدة: 6432 919 571 1+
اإلمارات العربية المتحدة: 01 72 53 44 971+
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لتقييم ا
سُيجري مستشارونا التقنيون تقييًما ميدانّيًا تفصيلّيًا لما يلي:

• االحتياجات اإلنسانية
• بيئة التشغيل

• الفرص المتاحة والتحديات

• السياق الثقافي
• تخطيط السيناريوهات

لتصميم ا
سيعمل فريقنا المعني بالخدمة الميدانية بعد ذلك على تصميم حل مخصص لتلك التحديات، باستخدام 

األجهزة والبرامج المناسبة من Codan أو أحد شركائنا في مجال التكنولوجيا.

لنشر ا
سيعمل فريق اللوجستيات المتخصص الخاص بنا على إيصال األجهزة والموارد إلى أي مكان توجد 

به، إلى جانب إعداد النظام وتشغيله بسرعة.

التدريب
لين وموظفي االتصاالت على كيفية استخدام النظام - وهي عملية مختصرة بفضل  ب الُمشغِّ سُندرِّ

واجهاتنا سهلة االستخدام والتوافق التشغيلي.

الدعم
إننا متاحون لتقديم خدمة النشر في غضون 24 ساعة ألي دعم الزم. كما أننا على استعداد دائًما 

إلسداء أي مشورة تحتاج إليها.


