// קרון טקטי
HYBRID TACTICAL SURVELIANCE TRAILER

HTST
האח הגדול עובר לצידך

העתיד של המעקב והתיעוד בשטחים פתוחים ואורבניים כבר כאן.
הודות לטכנולוגיה מתקדמת והנדסת אנוש חכמה ניתן כיום לעקוב
באופן מסודר ,יעיל ומתועד  24/7אחר תנועה נכנסת ויוצאת בכל
מקום ובכל זמן  -בין אם מדובר באזור סגור או בשטח פתוח ושטח
הומה אדם בשעות היום והלילה.

לעקוב אחרי מי )ומה( שחשוב
הכירו את  ,HTSTקרון טקטי נייד למעקב מיידי ,ניטור ותיעוד תנועת אוכלוסייה וכמויות
מאסיביות של סחורה ברדיוס של עד  3קילומטרים.
הקרון מיועד לעבודה  24/7בכל תנאי מזג האוויר ובכל תנאי תאורה ,כשהוא מצלם ומתעד
את השטח המבוקש ב 360-מעלות עם אפשרות לביצוע "זום אין" מהיר לכל מקום על פי
צורך או כתוצאה מהקפצת התרעה.

מה אתם מקבלים?
סקירה מקיפה ומאובטחת של סביבת הקרון הטקטי ברדיוס רחב שמגיע עד ל 3-ק"מ,
המאפשר לזהות ולעקוב בזמן אמת אחרי חשודים פוטנציאליים ,סחורות ותנועת רכבים
וקהל אנושי.
תפעול הקרון הטקטי קל ופשוט והוא נעשה דרך כל טלפון נייד השולט על:
▪ ארבע מצלמות  HDעם ראיית לילה ,לצפייה למרחק של  600מטרים ביום
ו 200-מטרים בלילה.
▪ מצלמת  HD PTZהמתפרשת לרדיוס של  3קילומטר ביום ועד  600מטרים בלילה
▪ מערכת כריזה
▪ קרון נייד מפלדת אל-חלד
▪ אפשרויות לרדאר איתור עד  1.5ק"מ
▪ מערכת וידאו אנליטיקס והגנת סייבר סוויץ'

מעקב תמידי
הקרון הטקטי הנייד מהווה פתרון אולטימטיבי עבור
מרחבים גדולים ,חיצוניים ,בעלי תנועה דינאמית ,אשר
זקוקים להשגחה צמודה ותיעוד לאורך כל שעות היממה.
המצלמות החדשניות של הקרון הטקטי הנייד מסוגלות
לתפוס אובייקטים ולזהותם בזום-אין ,בהתבסס על מידע
שנתקבל ע"י הקפצת התרעה .באפשרות המערכת לשלוח
התרעות בזמן אמת במקרה של חשד סביר ,וכל המידע
יכול להישלח דרך רשת אלחוטית ורשתות סלולריות.

למי  HTSTמתאים?
הקרון הטקטי הנייד בעל מערכת המעקב הטכנולוגית מותאם לגופים ,חברות ושטחים פתוחים וסגורים:

משרדים ביטחוניים ,אתרים מאובטחים,
שדות תעופה ,נמלי ים ובתי חולים
זיהוי כניסות ויציאות ,איתור חשודים
פוטנציאליים ,אבטחה באזורים העלולים
להוות מטרה ביטחונית וקבלת עדכונים
שוטפים בזמן אמת במצבי חירום ,צוותי
חירום לחילוץ.

אתרי בניה
אפשרות לאבטחת האתר ,העובדים והציוד
המכני הכבד ,התרעות על הסגת גבול ותיעוד
של חומרים ואספקה שנכנסת מהמתחם.

נמלי ים ואוויר
מעקב אחר מטוסים ,ספינות משא וסחורות ,ניטור
ובקרה של משאיות ורכבים הנכנסים ויוצאים
מהנמל ,זיהוי ניסיונות של גניבה והברחה ופח"ע.

חילוץ והצלה
סריקה יסודית של שטחים אשר חוו טראומה ,זיהוי
פצועים ,איתור דרכי גישה נוחות ,שימוש בניהול
האירוע בשוטף ושליחת צוותי חירום לחילוץ.

למה דווקא ?HTST
לקרון הטקטי הנייד של  HTSTמספר יתרונות בולטים:
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כנסים ,פסטיבלים ושאר אירועים בשטח
סקירה ,אבטחה ומניעת אירועים
אלימים ,זיהוי לחץ של קהל רב על
הכניסה מבעוד מועד ועבודה מול אחראי
הביטחון בשטח.

חסכון אנרגטי
שימוש באנרגיה סולארית חסכונית ובגנרטור היברידי מעניקים לך חיסכון משמעותי בתפעול
הקרון הטקטי ,גם כשמדובר בפעילות ארוכה ואינטנסטיבית.
הגנרטור מופעל באופן אוטומטי כאשר המצברים מגיעים ל 20%-תפוקה ולאחר מכן נכבה
כאשר המצברים מגיעים ל.100%-

טווח פעולה רחב
צילום  HDשל עד  3ק"מ ואפשרות לפעילות רדאר של עד ק"מ וחצי מעניקים לך עיניים חדות
במיוחד לשליטה באזורים אסטרטגיים.

פעילות שקטה
הגנרטור מצויד במנוע שקט במיוחד המותאם לעבודה במקומות הומי אדם ללא פגיעה באנשים
המקיפים אותו בעת הפעילות ועובד בצורה שאינה מפריעה למהלך התקין של שגרת השטח.

קלות ונוחות בתפעול
הפעלתו של הקרון הטקטי פשוטה מאוד ואינה מצריכה הכשרה מיוחדת ,הוא מגיע עם תורן
מתכוונן וגמיש המסייע לנשיאה המסוגל להגיע לגובה של בין  6-9מטרים ועמיד בפני רוחות
עזות עד  100קמ"ש.

אורקל תעשיות ומיכון בע“מ
יבוא ,שיווק והשכרת גנרטורים
▪ יצור חופות ▪ מכולות מושתקות והשתקות מיוחדות

המפרט הטכני של HTST
▪ קרון נייד הבנוי מפלדת אל-חלד מתקדמת וצבע ייעודי למניעת קורוזיה.
▪ פאנלים סולאריים עוצמתיים עם הספק של עד  A30לשעה בתנאי שמש אופטימליים.
▪ תורן הידרו-פנאומטי רב שלבי המגיע עד לגובה של  9מטרים.
▪ אפליקציית מובייל לשליטה מרחוק.
▪ רמקולים עוצמתיים.
▪ אפשרות למערכת הגנת סייבר.
▪  CRISP VMSמשולב.
▪ אפשרות לאנליזת וידיאו איכותית במיוחד של .CRISP
▪  4מצלמות  Full HDעם ראיית לילה
▪  1מצלמת full HD PTZ
▪ זרקורים לטווח  600מטר
▪ אפשרות לראדאר עם טווח של  1.5ק"מ
▪ גנרטור VAC220 – 6kVA
▪ מצברים עם שליטת טעינה.
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