
جي سي إس - 300 

منصـــة نقـــل 
متكـاملـــة لدعـــم 
نجـــاح الطـائـــرات 

المسيـــرة  
ــة  ــة متنقلـ ــي إس - 300 منصـ ــي سـ ــي جـ ــكل أداسـ تشـ
ومجهـــزة بالكامـــل وســـهلة الحركـــة، مصممـــة لدعـــم 
عمليـــات الطائـــرات المســـيرة فـــي المناطـــق النائيـــة. 
ـــث أنهـــا  ـــة، حي ـــة عالي ـــز جـــي ســـي إس - 300 بمرون وتتمي
مصممـــة لتنفيـــذ عـــدة أدوار منهـــا: مركـــز لعمليـــات 
ــد  ــل وبعـ ــا قبـ ــات مـ ــن، وخدمـ ــل والتخزيـ ــران، والنقـ الطيـ

ــاح. ــة واإلصـ ــران، والصيانـ ــة الطيـ رحلـ

ــارات  ــة اإلمـ ــي إس - 300 بدولـ ــي سـ ــم جـ ــم تصميـ تـ
إمراتـــي ذو  خـــال طاقـــم  مـــن  المتحـــدة  العربيـــة 
كفـــاءة عاليـــة، ويتيـــح  اســـتخدام جـــي ســـي إس - 300  

ــة: ــراض التاليـ لألغـ

  مركز عمليات

       النقل والتخزين

       خدمات ما قبل وبعد رحلة الطيران

       الصيانة واإلصاح
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الـمـواصـفــات 

الوظائف الكاملة
رافعـــة قابلـــة للتمديـــد  مثبتـــة فـــي الســـقف  )بقـــدرة 

1 طـــن(
منصـــة متنقلـــة تمتـــص الصدمـــات وذات لوحـــة تحكـــم 

مركزيـــة
ـــة  ـــي متكامـــل يشـــمل محطـــة مركزي نظـــام اتصـــال داخل

وســـماعات رأس
محطة رصد جوي متقدمة مزودة بشاشات عرض

أسطح عمل )مكاتب( داخلية قابل للطي
نوافذ

نظام كهربائي متطور
63 أمبيـــر، 230/400 فولـــت مـــن التيـــار المتـــردد ثاثـــي 

األطـــوار، 50 هرتـــز، وقاطـــع كهربائـــي مصّغـــر
تيار مباشر 24 فولت من مخزن البطاريات

 3,000 × 2 )UPS( جهـــاز تزويـــد الطاقـــة المســـتمرة
فولت/أمبيـــر

 3,000 × 2 )UPS( جهـــاز تزويـــد الطاقـــة المســـتمرة
فولت/أمبيـــر

SB و EEC مجموعة مزدوجة من المقابس بمعايير
حزمة كابل بطول 25م وبسعة 63 أمبير، 400 فولت

نظام تدفئة وتهوية وتبريد قوي
مكّيف هواء ذو خاصية تدفئة وتهوية وتبريد قوي

نظـــام تنقيـــة الهـــواء ورفـــع ضغطـــه مـــع بطاريـــة 
حراريـــة

صمامات تهوية )ميكانيكية(
قنوات تهوية

نظام إضاءة ديناميكي
DEL جميع وحدات اإلنارة من نوع

إمكانية التحكم بمستوى اإلضاءة المطلوب

األبعاد
أثناء النقل

20 قدم )6.1م(الطول
19 قدم )5.8م(العرض

8.6 قدم )2.59م(االرتفاع
1,360 قدم3 )39م3(الحجم

أثناء التشغيل

20 قدم )6.1م(الطول
8 أقدام )2.44م(العرض

8 قدم و 6 بوصة )2.59م(االرتفاع
3,268 قدم3 )91.6م3(الحجم
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