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عــصــــــــــري.
قـابـل للـتـعــديـــــــل.

مـعـيــــــــاري.
_

يتمتـــع نظـــام رش - 1M للذخيـــرة الموجهـــة بدّقـــة بتقنيـــات 
ــز  ــاالت، ويتميـ ــة واالتصـ ــة الذاتيـ ــة فـــي مجالـــي األنظمـ متقدمـ
بتصميمـــه المعيـــاري وانخفـــاض تكلفتـــه وقابليتـــه للتعديـــل 
ــًا.  ــرة حاليـ ــرات المتوفـ ــة الطائـ ــم أنظمـ ــع معظـ ــب مـ بحيثيتناسـ
ـــة  ـــرة موجه ـــى 24 ذخي ـــل إل ـــا يص ـــم لم ـــز تحك ـــع كل مرك ويتس
ممـــا يمنـــح المســـتخدم مرونـــة قصـــوى أثنـــاء عمليـــة التجهيـــز 
واالســـتخدام، ويعتبـــر نظـــام رش - 1M مثاليـــًا للتعامـــل مـــع 
ـــذ المهـــام  ـــاء تنفي ـــر والمتوســـط أثن األهـــداف مـــن الحجـــم الصغي
ـــر األمـــن  ـــد التهديـــدات بدقـــة لتوفي ـــة وقـــادر علـــى تحيي العملياتي

والحمايـــة الالزمـــة.
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 UHF اتصال بموجات التردد فوق العالي
على تردد 920 ميغاهرتز

نظام االتصال
)من مركز التحكم إلى الذخيرة الموجهة( 0.6 متر طول الجناح

تحكم ذاتي أنظمة التحكم بالطيران 0.7 كغ الوزن )دون قذيفة الذخيرة(

النظام العالمي للمالحة باألقمار 
الصناعية ونظام المالحة بالقصور الذاتي أنظمة التوجيه 2.5 كغ الوزن )مع قذيفة الذخيرة(

الحمولة أو اإلحداثيات المحددة نظام تحديد األهداف الحالي 15000 قدم أقصى ارتفاع

نظام التحديد بواسطة الليزر نظام تحديد األهداف المستقبلي 3 كم أقصى مدى على ارتفاع 5000 قدم

70 درجة زاوية االنقضاض القصوى 6 كم أقصى مدى على ارتفاع 10000 قدم

تصادمي يتفعل عند االرتطام بالهدف 
)يتوفر خيار تقاربي يتفعل عند االقتراب 

من الهدف(
نوع الصاعق 9 كم أقصى مدى على ارتفاع 15000 قدم

0.350 كغ وزن حامل اإلطالق 80 م/ث السرعة القصوى

0.700 كغ وزن مركز التحكم

_الـمــواصــفــــــات

1M - معلومات عن نظام رش

مزايا األداء الرئيسية

نظام محطة التحكم نظام المستخدم
االرضي للتحكم برش

منصات الجناح الثابت
منصات الجناح العمودي

االستهداف، اإلطالق،     
المراقبة، بيانات عمل النظام.

مركز التحكم بنظام رش
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لغاية 24 وحدة
)يمكن إضافة المزيد(

واجهة المستخدم:
الطاقة 28 فولت )18-32 فولت(	 
 	)RS232/RS422( واجهة االتصال التسلسلي


