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Pozvánka na Mezinárodní veletrh
obranné techniky IDEB 2016

Tým INTERLINK CS a HARRIS CORPORATION Vás zve k návštěvě výstavy IDEB, která
se koná v areálu INCHEBA EXPO BRATISLAVA
ve dnech 10.–12. května 2016. Stánek společnosti HARRIS CORPORATION CS naleznete v hale
B2, číslo stánku 201, a najdete na něm následující
exponáty.

Radiostanice
RF-7850S (SPR)
Typ RF-7850S (SPR) je
nejnovější a nejvýkonnější personální radiostanice
na světě a úspěšně navazuje
na provedení RF-7800S-TR.
Při vývoji radiostanice
RF-7850S byly využity jak
mnoholeté zkušenosti z vý-

voje a výroby, tak i zpětné vazby od velkého počtu uživatelů radiostanic PRC-117F/G,
PRC-152/152A a RF-7800S. Parametry radiostanice RF-7850S mimo jiné jsou: 225MHz-2GHz, NB,WB, Duplex, IP,RS232,GPS, MANET,
datová rychlost až 1Mb/s.

Radiostanice RF-7800H-MP
V kategorii KV bude předvedena nová
radiostanice RF-7800H-MP s frekvenčním
rozsahem 1,5–60 MHz a datovou rychlostí

až 120 kb/s. Zabudovaná VHF radiostanice
v pásmu 30–60 MHz umožňuje komunikaci
s VHF-FM stanicí. Typ RF-7800H-MP využívá
automatického dynamického nastavení kanálů a tím zajišťuje maximální využití frekvenčního pásma. Radiostanice RF-7800H-MP
úspěšně navazuje na KV radiostanici PRC-150
zavedenou u většiny armád zemí NATO s provozem Mil-STD, ALE 2G, 3G a 3G+.
Taktické radiostanice Harris splňují požadavek AČR na interoperabilitu s aliančními
jednotkami na všech úrovních taktického velení, zvyšují jejich bojeschopnost, bezpečnost
a dále umožňují využití podpůrných prostředků spojenců (letectva, dělostřelectva, zdravotního i logistického zabezpečení). Mezi zmíněné podpůrné prostředky patří:
CAS (Close Air Support) – řízení palebné podpory letectva spojenců dle normy
STANAG;
CASEVAC (Casualty Evacuation) rychle
zajišťuje transport zraněných z bojiště;
MEDAVAC umožňuje rychlé přivolání
zdravotnické pomoci ke zraněnému a dále
zpřístupní informace aliančního zpravodajského systému ISR v souladu s normou
STANAG.
Dalším přínosem zmíněných radiostanic
je možnost vytváření sítí MANET – Mobile
Ad Hoc Network – systém automatického
všesměrového propojení mobilních rádiových
prostředků, který splňuje požadavky na velení na všech úrovních. Sítě MANET nepotřebují
infrastrukturu, jsou zcela nezávislé a umožňují distribuci, polohu a stav spojeneckých
i vlastních jednotek.
Vystavena bude rovněž radiostanice
RF-7800M MP, RF-7850A-MR a další produkty společnosti Harris. Firma INTERLINK CS též
zastupuje ﬁrmu Exelis, jejíž akvizice ﬁrmou
Harris Corporation byla úspěšně dokončena
v loňském roce a díky níž se do portfolia společnosti INTERLINK CS nově řadí i její techno■
logie nočního vidění.
Více na: www.rfcomm.harris.com

Pokud se rozhodnete náš stánek navštívit, dovolujeme si Vás požádat o sdělení termínu návštěvy, abychom mohli zajistit setkání s předními představiteli společnosti Harris Corporation ve Vámi požadovaném čase.
Kontaktujte nás na telefonu 724 830 070 nebo na emailu: gottfriedova@interlinkcs.cz
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