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Odyssy 

 غالبًا ما تكون هناك حاجة إىل تقنيات متقدمة إضافية لتحقيق أهداف
 تكتيكية بنجاح يف بيئات معقدة. يف مثل هذه الحاالت، كن ملركبتنا

وطائرتنا بدون طيار

 ان نظام التشتيت عن طريق الضوء يتضمن العديد من مصادر الضوء
 القوية، وتكون مخزنة يف غالف ألومنيوم صغ¡ مت¥ يستخدم للط¡ان،
 ستتوفر ميزة تكتيكية قوية من مسافة آمنة عن طريق استخدام شعلة

االنارة االمامية القوية للغاية أو الـ

 أن تزيد من قدراتها التشغيلية

 األبيض القوي ، اومؤرش الليزر

 القابلة للربمجة بالكامل. تم دمج برنامجاألخرض ، ومصابيح 

التحكم لهذه الحموالت بالكامل يف وحدة التحكم 
املتوافقة مع

عن طريق حمل حموالت مخصصة متوافقة مع

هذا النظام قوي متعدد الوظائف، يشتت  بحمولة الضوء، التي كن ربطها بـ
وتزويدها بعدة إمكانيات لإلضاءةاملتوافقة مع املركبات والطائرات بدون طيار

رسيع وسهل الرتكيب
بفضل الفور  عىل  ويعمل  أدوات  بدون  التثبيت   سهل 

ذاتية التكيف وميزات التحكمSky-Hero خوارزميات

 ثيح ةلقنتملا تاصنملاب هطبر متيل اًصيصخ ممصم
 ىلإ ةيرورضلا ريغلا تاديقعتلاو نزولا ليلقت متي

دح ىندأ

تصمیم خفیف

يتناسب مع جميع االجهزة
 كن استخدام الحموالت بشكل عشواÒ عىل كل من

Sigyn MkI+Loki MkIIاملركبات املس¡ة التالية

قدرات اإللهاء التي يوفرها ضوء سرتوب ؛ واملساعدة التشغيلية بفضل

متعدد الوظائف

RGBالوامضة والليزر املدمج

COMIN
G SOON

الحمولة 
نظام التشتيت بالضوء



للوصول إىل البيئات املحفوفة باملخاطر البعيدة ومساعدة فريقك
يف حل املهام املعقدة

SKY-HERO

Luminous Flux 1880 lm

15,1 W
< 4,5 mm | 1,77 inch
O 10x18 mm
< 4mW

Red Luminous Flux
Green Luminous Flux

max 280 lm
max 560 lm

Blue Luminous Flux
White Luminous Flux

max 250 lm
max 710 lm

RGB LEDs
for signaling mode

 ان حمولة الضوء املشتت لدينا تفتح إمكانيات جديدة ملشغيل املركبات املس¡ة يف مجموعة واسعة من التطبيقات. فهو ال ييضء املناطق املظلمة
 فحسب ، بل كنه أيًضا أن يعمي ويشوش املشتبه به مؤقتًا ، ويساعد عىل مطاردته يف الظالم الدامس ، ويوفر الوقت للمساعدة يف جمع

 األدلة التي يصعب رؤيتها داخل األماكن املظلمة. ولكن بأمكانه أيًضا ان يقوم بتعي¥ اشياء أو أشخاص باستخدام مؤرش الليزر األخرض
املحددة مسبًقا.  قم بتثبيته عىلRGBمن خالل أÝاط إضاءةK9والتواصل مع فريقك أو الكالب البوليسية

Loki MkIIأوSigyn MkI

أبيض ألوضاع األضواء الكاشفة والقوية LED

الطاقة الكهربائية

الليزر لوضعية التعي¥/التحديد

اللون نانومرت 503-505أخرض 
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60 mm
2,36 inch

Light Distraction Payload mounted
on Loki MkII Tactical sUAV

26 g | 0,06 lb 93 g | 0,20 lb

االستخدام 3#خالل 

#2

منصة الحمولة وخطاف املركبات

وزن خطاف الطائرات املس¡ة وزن منصة الحمولة الهيكل مصنع من األلومنيوم والبويل كربون

والليزرLED التفاصيل الفنية ملصابيح الـ

ينتج طاقة تعادل

الربيق الساطع حيث تحتاجه بشدة


