
حـمـايـــة مـتـــواصـلـــة. أداء يـعـتـمـــد عـلـيـــه.

منـطـــــاد 
2 0 0 / 3 0 0 / 4 0 0



التفوق العملياتي 
للمهام من الجو 

منصة غير مأهولة سريعة النشر - منخفضة الصيانة لتنفيذ عمليات المراقبة 
واالستطالع )ISR(، والتحكم والسيطرة واالتصاالت وأجهزة الحاسوب.

يوفر نظام منطاد إيروستات من أداسي حاًل موثوقًا للمتطلبات، وسرعة فائقة في النشر وإعادة النشر، كما أن هذا النظام 
المتطور ال يتطلب الكثير من الصيانة، وبما يتيح سهولة استخدامه من قبل مختلف العمالء في القطاعين الدفاعي والتجاري، 

وذلك من خالل تقنية سهلة االستخدام تضمن نجاح المهمة.



ـــاًل مـــن  يوفـــر منطـــاد إيروســـتات مـــن أداســـي قـــدرًا هائ
ـــل  ـــة العم ـــى مواصل ـــه عل ـــل قدرت ـــك بفض ـــة وذل المرون
ــا أن  ــط، كمـ ــام فقـ ــة أيـ ــس لبضعـ ــابيع وليـ ــدة أسـ لعـ
ــة  ــل حمولـ ــى حمـ ــادر علـ ــور قـ ــاد المتطـ ــذا المنطـ هـ
كبيـــرة وثقيلـــة، تشـــمل عـــدد مـــن أنظمـــة المهـــام. 
ـــإن منطـــاد  ـــة األخـــرى، ف ـــر المأهول ـــًا لألنظمـــة غي وخالف
إيروســـتات مـــن أداســـي يوفـــر منصـــة ثابتـــة بـــدون أي 
ـــه  ـــا يجعل ـــدًا، م ـــيطة ج ـــزازات بس ـــع اهت ـــزازات أو م اهت

منصـــة مثاليـــة لحمـــل أغلـــب األنظمـــة الحساســـة.

ـــارات نشـــر مبتكـــرة  كمـــا يوفـــر نظـــام إيروســـتات خي
 ،)ISR( المراقبـــة واالســـتطالع  لمهـــام عمليـــات 
وألنظمـــة التحكـــم والســـيطرة واالتصـــاالت وأجهـــزة 

الحاســـوب.

أسطــول مــرن 
لعمليــات مرنة 

تحقيق مستوى جديد من األداء في الجو

مزايا منطاد إيروستات

قدرة التحمل
خيارات النشر لعدة أسابيع )تعتمد على حالة الطقس(

الحمولة
أنظمة )كبيرة الحجم وثقيلة الوزن( للمهام المتعددة

الثبات
اهتزازات معدومة أو خفيفة، مالئمة جدًا للمعدات الحساسة

الطاقة
مصدر أرضي ثابت لتوفير الطاقة ألنظمة المهام

االعتمادية
ـــذ أعمـــال الصيانـــة نظـــرًا  ينتـــج عـــن قلـــة عـــدد األجـــزاء المتحركـــة فـــي هـــذا النظـــام انخفـــاض الحاجـــة لتنفي

النخفـــاض نســـبة التلـــف واألعطـــال

الصيانة
ـــر  ـــة وغي ـــة المجدول ـــرات الصيان ـــر فت ـــز بقص ـــا تتمي ـــا أنه ـــة، كم ـــيط الصيان ـــة لتبس ـــتات مصمم ـــد إيروس مناطي

ـــات. ـــات والخدم ـــاطة اإلصالح ـــل بس ـــة بفض المجدول

تكلفة منخفضة
تحقق مناطيد إيروستات توفيرًا كبيرًا من ناحية التكاليف مقارنة بالمنصات الجوية األخرى. 



ـــت: 200م3، 300م3،  ـــر مأهـــول وثاب ـــة أحجـــام مـــن هـــذه المنصـــة األخـــف مـــن الهـــواء والمـــزودة بنظـــام إرســـاء غي يتوفـــر ثالث
400م3 تـــم تطويـــر هـــذا النظـــام فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وهـــو مصمـــم لتلبيـــة المتطلبـــات الخاصـــة فـــي اإلقليـــم بمـــا 
ـــة  ـــل لغاي ـــات تص ـــى ارتفاع ـــز عل ـــكل متمي ـــألداء بش ـــم ل ـــي مصم ـــن أداس ـــتات م ـــاد إيروس ـــي. إن منط ـــاخ القاس ـــك المن ـــي ذل ف

ـــة جـــوًا. ـــت الطاقـــة بشـــكل مســـتمر للحمـــوالت المحمول ـــط الثاب ـــل الرب 1,500 قـــدم فـــوق ســـطح البحـــر. ويوصـــل كاب

 200  - إيروســـتات  لمنطـــاد  يمكـــن 
الـــذي يبلـــغ حجمـــه 200م3 وبطـــول 
15م، العمـــل علـــى ارتفاعـــات تفـــوق 
ــطح  ــتوى سـ ــوق مسـ ــدم فـ 1,000 قـ
تكفـــي  حمولـــة  وبســـعة  البحـــر، 
للتعامـــل مـــع )الحّساســـات الكهـــرو- 
الحمـــراء(،  تحـــت  األشـــعة  بصريـــة/ 
أو   ،8500 آر  يـــو  آر،  آي  إل  إف  مثـــل 

.10 إكـــس  ويســـكام إم 

ـــذي  ـــتات - 400 ال ـــاد إيروس ـــن لمنط يمك
19م  وطولـــه  400م3  حجمـــه  يبلـــغ 
العمـــل علـــى ارتفاعـــات تبلـــغ 1,500 
قـــدم فـــوق مســـتوى ســـطح البحـــر 
واســـتيعاب حمولـــة كبيـــرة ســـواء مـــن 
حيـــث حجمهـــا أو وزنهـــا. ممـــا يمكـــن 
ــام  ــم مهـ ــر نظـ ــن نشـ ــتخدمين مـ المسـ
ـــن أي  ـــة م ـــا مجموع ـــا فيه ـــة، بم مزدوج
اثنيـــن مـــن أنظمـــة الحّساســـات الكهـــرو- 
أو  الحمـــراء،  تحـــت  بصرية/األشـــعة 
الراديويـــة،  اإلشـــارات  تمريـــر  حـــزم 
الحـــرب  حـــزم  أو  الـــرادار،  أنظمـــة  أو 

النشـــطة. غيـــر  الكهرومغناطيســـية 

 300  - إيروســـتات  لمنطـــاد  يمكـــن 
الـــذي يبلـــغ حجمـــه 300م3 وطولـــه 
17م العمـــل علـــى ارتفاعـــات تبلـــغ 
ــطح  ــتوى سـ ــوق مسـ ــدم فـ 1,500 قـ
ــطة  ــة متوسـ ــل مجموعـ ــر، وحمـ البحـ
الحجـــم مـــن الحّساســـات الكهـــرو- 
بصرية/األشـــعة تحـــت الحمـــراء، مثـــل 
ـــم إف إل آي  ـــن نظ ـــافير 3 م ـــتار س س
آر، ويســـكام إم إكـــس 15، جوشـــوك 
ــام  ــل نظـ ــر مثـ ــام رادار صغيـ 2، أو نظـ
ســـيليكس جاليليـــو جابيانـــو لنطـــاق 

.X-تـــرددات

منطاد إيروستات - 400منطاد إيروستات - 200 منطاد إيروستات - 300

مميزات منطاد إيروستات

أول نظام لمنطاد تم تصميمه بالكامل وتجميعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مصمم لتحمل الظروف المناخية القاسية



1 7 برج برستيج 
كابيتال مول
2 0 الطابق 

1 0 9 6 6 7 ص.ب: 
أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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