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يوفر جهاز RIOS من Codan توافقًا تشغيليًا بين مجموعة من أجهزة االتصاالت، 
تتضمن الراديو )الالسلكي(، والهواتف الذكية، والحواسب، بما يوفر شبكة اتصاالت 

متكاملة من أي مكان في العالم. ويعد جهاز RIOS من Codan الحل لتمكين 
مستخدمي أجهزة الموردين المختلفين من التواصل بسهولة بالغة عبر أي منصة اتصال.

وحدة توافق تشغيلي تكتيكي ذات 8 منافذ
يدمج جهاز RIOS من Codan وحدة TAC2 I/O، ووظيفة تحكم في البوابة MIL-STD-810F داخل حاوية 

نقل ذات حماية بيئية تمتثل لمعايير FAA. توفر وحدة الواجهة الخلفية TAC2 I/O ثمانية منافذ واجهة عالية الكثافة 
 ،VHF مع كل أنواع التردد العالي، والتردد العالي جًدا TAC2 لالتصاالت الصوتية متوافقة التشغيل. تتعامل وحدة
والتردد فوق العالي UHF،  قيّم 700/800 ميجاهرتز، والهواتف الخلوية، وسماعات األقمار الصناعية، بما يسمح 

للمستخدم المشغل بالتوصيل سريعًا بين أجهزة متفاوتة عن طريق واجهة المستخدم الرسومية سهلة االستخدام. 

 I/O وتقدم إدارة الطاقة المتصلة باللوحة مدخل تيار مباشر مع طاقة مستمدة من بطارية ليثيوم أيون خارجية لوحدة
ووحدة تحكم الكمبيوتر. تتضمن خيارات الشبكة LAN وWi-Fi، و/أو USB الخاص بالمستخدم التصال البيانات. 

تتضمن العبوة التكتيكية منفذ طاقة MIL-STD وموصالت USB داخلية وخارجية لشحن الكمبيوتر وتشغيل 
الواجهة.

إدارة الطاقة المتكاملة

التحكم: وظيفة تحكم في البوابة تعمل بنظام Windows قابل للقراءة في ضوء النهار.*

* عناصر ُعرضة للتغيير. يرجى االتصال بـ Codan للتعرف على أحدث مواصفات المكونات.

الطاقة: منبع طاقة إمداد بتيار مباشر أو تيار متناوب. مخرج تيار مباشر لألجهزة 
الثانوية، 12 فولت عند 1.5 أمبير. خط مدمج لشحن الحاسب المحمول المدمج.

واجة السلكي عالية الكثافة: ثمان )8( موصالت D-Sub 26 سن، لواجهة التحكم في 
االتصال الالسلكي القياسي و/أو عن بعد، التصال السلكي ثنائي االتجاه.

مرفقات: حقيبة Pelican iM2500 بعجالت: مقاومة للماء، وبها صمام تخفيف ضغط، 
ومقبض تلسكوبي.

الشبكة: جهاز توجيه )راوتر( مدمج، يعمل مع LAN، وWi-Fi، واتصال البيانات خلويًا 
*.USB عن طريق
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عناصر قطع الغيار
 	RIOS TAC2 2590 بطارية

 	RIOS TAC2 2590 مجموعة شاحن

 	RIOS TAC2 خط الطاقة

 	RIOS TAC2 مصدر الطاقة

 	RIOS TAC2 خادم كيبل خط الطاقة

 	RIOS TAC2 الخاص بـ USB كيبل القفل الموجب للـ

ملحقات
الجهاز:

 	RIOS TAC2 بـ Codan Envoy/NGT كيبل ربط واجهة

 	 RIOS لالتصاالت الالسلكية المحمول على الظهر بـ Codan كيبل ربط واجهة
TAC2

كيبالت أصلية من المصنع لواجهة تفاعل االتصال الالسلكي، عند الطلب	 

كيبل توصيل الواجهة الرئيسية )بنهاية من دون موصل(	 

 	iSPACE GSM بطاقة

خانة بطاقة iSPACE GSM واحدة	 

 	TAC2 2590 بطارية وشاحن ليثيوم أيون

البرمجيات:

 	 RIOS منفذ توصيل الحاسب العميل من

 	 RIO منفذ توصيل الهاتف الذكي من

 	RIO معّرف الهاتف الذكي من

 	RIOS منفذ توصيل التغذية المرئية )فيديو( من

 	RIOS معرف جهاز الفيديو من

 	RIOS تطبيق خادم الفيديو من

 	RIOS التشغيل والتسجيل المخزن من

 	RIO من GPS وحدة خرائط

 	RIOS وحدة البرمجيات متعددة المواقع من

المواصفات

الواجهات

8 منافذ إرسال/استقبال )26 سنًا عالية الكثافة(
منفذ USB متين

مدخل PTT خارجي
مدخل التيار المباشر: 9 حتى 36 فولت تيار مباشر

المواصفات الميكانيكية
الوزن: 31 رطل )9.5 كجم( بالبطارية

األبعاد: 8.9 بوصة ارتفاع × 21.7 بوصة عرض × 14.1 بوصة عمق )22.6 سم ارتفاع × 55.1 سم عرض × 35.8 عمق(
محفوظ في حاوية صديقة للبيئة Pelican iM 2500 ذات منظم مزود بغطاء

يتضمن

تطبيق برنامج RIOS للتحكم في البوابة
مهايئ خط طاقة للحاسب المحمول المقوى

خطوط تيار متناوب )AC( لمنبع طاقة التيار المباشر )DC( وسلك تحميل الجهاز بالحمل الكهربائي
حاسب محمول مقوى

القيم المذكورة نموذجية. تخضع أوصاف ومواصفات المعدات للتغيير دون إشعار أو التزام.
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