وحداث مقاومت نألخطار

انٕدذح انًجُٛخ ف ٙانصٕسح أػالِ يمبط  20 × 8 × 8لذو
ْٔ ٙيمبٔيخ نهسٛبساد انًفخخخ ٔطهمبد انكالشُكٕف
(دست يمٛبط ( )UL-752انجبنسز ٙيٍ انًسزٕٖ ،)8
ٔلبثهخ نهُمم ػهٗ انطشق ٔيكٛفخ انٕٓاء ثبنكبيم ٔيطهٛخ
ثذْبٌ يؼًش يمبٔو نهؼٕايم انجٕٚخًٚ .كٍ إَزبج جًٛغ
انٕدذاد ثبنًمبسبد ٔانًٕاصفبد انًُبسجخ نهؼًٛم دزٗ
يمبط  60 × 48لذو ثؤثٕاة يزؼذدح ٔرشًم األثٕاة
انًضدٔجخ ٔيُصخ انصؼٕد (انشيجخ) نزسٓٛم دخٕل
ٔخشٔج ٔرخض ٍٚانشافؼبد انشٕكٛخ.
انحمايت مه :
 االَفجبساد (انسٛبساد ٔانذساجبد انُبسٚخ
انًفخخخ ثؼجٕاد َبسفخ ثضغظ ٚصم إنٗ 65
سطم/ثٕصخ)
ْ جًبد انمزائف (دزٗ ػٛبس  50يٍ انجٕصخ).
 آثبس انًمزٔفبد.
 سٚبح ثمٕح إػصبس.
 انذشائك.
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انراحت وانحمايت:
صًًذ ْزِ انٕدذاد ثُبء ػهٗ يٕاصفبد انؼًالء ثذٛث رزذًم
انجٛئخ ٔرمذو أػهٗ يسزٕٖ يٍ انذًبٚخ ثذٌٔ انزضذٛخ ثٕظبئفٓب
ٔجٕدح دْبَٓب ٔسادخ اسزخذايٓب يٍ انذاخم.

مختبرة بانكامم ومتوافقت مع نوائح (:)ITAR
رى اخزجبس ْزِ انٕدذاد ثبخزجبساد يٛذاَٛخ ثٕاسطخ طشف ثبنث
ٔاػزجشد آيُخ ػهٗ انًٕجٕد ٍٚثذاخهٓب ثؼذ اخزجبسْب ثبَفجبس
ػبن ٙانًسزْٕٖٔ .زِ انٕدذاد يزٕافمخ ثبنكبيم يغ يزطهجبد
نٕائخ انزجبسح انذٔنٛخ ف ٙاألسهذخ (.)ITAR

مىفصهت انوحداث وقابهت نهىقم:
صًًذ كُظبو يزؼذد االسزخذايبد ٔلبثم نهُمم ثبنكبيم يغ
سٕٓنخ ديجّ ف ٙانًٕلغ ف ٙانًُشآد انًٕجٕدح دبنٛب.

يمكىىا تصميم وحداث نألغراض انتانيت:
 االَفجبساد انُبجًخ ػٍ إشؼبل أثخشح لبثهخ نالشزؼبل
يزجًؼخ ف ٙشكم سذبثخ ُٚجى ػُٓب ضغظ اَفجبس ثمٛبط
ٚصم إنٗ  13سطم/ثٕصخ يغ اسزًشاس انذًم نًذح 200
يه ٙثبَٛخ.
 االَفجبساد ثًزفجشاد شذٚذح انزفجٛش ثضغظ ألصبِ 65
سطم/ثٕصخ ٔدًم اَفجبس٘ ألصش يذح.

وحداث مقاومت نألخطار
أمثهت عهى استخداماث انوحداث:
 انًكبرت انًٛذاَٛخ
انًذًٕنخ.
 يخبصٌ األسهذخ.
 يخبصٌ انزخٛشح.
 أَظًخ انمٛبدح ٔانسٛطشح
ٔاالرصبالد (س.)3 ٙ
 يذطبد انزذكى
األسضٛخ نهطبئشاد غٛش
انًؤْٕنخ.
َ مبط انزفزٛش ٔيُبفز
انذخٕل ٔانخشٔج.

ٔدذح دًبٚخ ػبيخ األغشاض ()NTS

انتصميم وانتصىيع بانطهب
 جًٛغ انٕدذاد يجُٛخ دست يٕاصفبد انؼًٛم ثبنكبيم ْٙٔ ،نٛسذ دبٔٚبد أٚضٔ نهشذٍ
انجذش٘ أٔ انجش٘.
 صُؼذ انٕدذاد يٍ ْٛكم فٕالر٘ ػبن ٙانصالثخ ٚغهف ثٓٛكم جذاس٘ دست ادزٛبجبد انؼًٛم
نهذًبٚخ يٍ االَفجبساد ٔانطهمبد ٔأ٘ أخطبس أخشٖ.
 انٕدذاد يكٛف خ انٕٓاء ثبنكبيم ٔيُبخٓب يذكٕو يٍ انذاخم نك ٙرزذًم ألصٗ انظشٔف انًُبخٛخ
لسٕح.
 يذًٛخ يٍ انشظبٚب انُبرجخ ػٍ لزائف انٓبٌٔ ٔاٜس ث ٙج.ٙ
ًٚ كٍ رصًًٓٛب ثجبة ٔادذ أٔ اثُ ٍٛأٔ أثٕاة يضدٔجخ دست يٕاصفبد انؼًٛم.
ًٚ كٍ َمهٓب ػهٗ انطشق أٔ جٕا ػهٗ طبئشاد (س )130 ٙأٔ (س )17 ٙأٔ ( )AN-12ػهٗ
دست يٕاصفبرٓب.
 رزضًٍ فزذبد إلدخبل أرسع انشافؼخ انشٕكٛخ ًٔٚكٍ رضٔٚذْب ثُمبط نهشفغ ثبنكش( ٍٚانَٕش)
دست طهت انؼًٛم.
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