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Enamor Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwijaniu, wdrażaniu
i integracji rozwiązań technologicznych w branży morskiej
i obronnej. Przedsiębiorstwo dostarcza swoim klientom
produkty i usługi z zakresu elektroniki, nawigacji i automatyki
morskiej, sieci komputerowych i systemów komunikacji.
Enamor jest również integratorem i dostawcą elektronicznych
systemów lotniczych.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ:

RYNEK CYWILNY

Prace badawczo-rozwojowe
Produkcja urządzeń i systemów
elektroniki morskiej
Dostawa urządzeń i systemów
elektroniki, nawigacji i automatyki
okrętowej i lotniczej

RYNEK WOJSKOWY

Dostawa urządzeń i systemów
specjalnych dla Marynarki Wojennej,
Sił Lądowych i Straży Granicznej

Ekspertyza techniczna
Usługi serwisowe, naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne

Misją przedsiębiorstwa Enamor jest promowanie najnowszego
know-how,
który
odzwierciedlany
jest
w
sprawdzonych
rozwiązaniach oraz niezawodnych produktach dostarczanych przez
Enamor.
Przedsiębiorstwo jest integratorem i dostawcą, oferującym rozwiązania
z zakresu branży morskiej oraz wojskowej. Enamor jest autoryzowanym
dystrybutorem współpracującym z największymi światowymi
producentami sprzętu cywilnego i wojskowego. Działalność
przedsiębiorstwa obejmuje rynek komercyjny i wojskowy jak również
dostawy produktów typu plug&play wraz z integracją zaawansowanych
systemów technologicznych.
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POINTSHIELD™ PDDS
PRZENOŚNY SONAR DETEKCJI NURKA
System zabezpieczeń strefy podwodnej
Zabezpieczenie obszaru podwodnego często
wiąże się z koniecznością ochrony określonych
i dobrze zdefiniowanych stref, takich jak
odcinek wąskiej rzeki, dopływ, zakotwiczony
statek lub zawężony obszar. W odpowiedzi na
tę potrzebę DSIT stworzył kolejną wersję z serii
Shield™ - bardzo dokładny system sonarowej
detekcji
nurka
zabezpieczający
krótkie
i średnie zasięgi - Systemu Ochrony Strefy
Podwodnej PointShield™.

Linia Produktów SHIELD™
Doskonałe osiągnięcia są kluczem sukcesu linii DSIT Shield™. Począwszy od Systemu
Sonarowego DDS (AquaShield™ Diver Detection Sonar), który został wybrany do ochrony
licznych przybrzeżnych terenów na całym świecie, poprzez nowy PointShield™ DDS, nasze
systemy bezpieczeństwa podwodnego zostały zaprojektowane w celu zapewnienia skutecznej
ochrony.
Podobnie jak jego poprzednik, AquaShield™ DDS, PointShield™ ma unikalną modułową
konstrukcję, która pozwala dostosować system do wymagań klienta i specyfiki lokalizacji. Nowy,
wytrzymały, ale lekki DDS oferuje rozpoznanie nawet najlżejszych celów i z łatwością wykrywa
setki celów jednocześnie. DSIT dołożył wszelkich starań, aby zapewnić te same niezawodne
funkcje w PointShield™, które sprawiają, że nazwa AquaShield™ jest synonimem zapewnienia
bezpieczeństwa pod wodą - w pełni automatyczny tryb pracy, bardzo niskie wymagania
konserwacyjne i wysoką niezawodność systemu.

zasięg
(w metrach)
czas odpowiedzi

Zagrożenia
Detekcja każdego podwodnego intruza, w tym:
- nurków z aparatem tlenowym o zamkniętym obiegu,
- nurków z aparatem tlenowym z obiegiem otwartym
- bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV).

The POINTSHIELD™
LEKKI I PRZENOŚNY
-Urządzenie podwodne jest małe i lekkie
-Szybko
rozmieszczalne
i
łatwo
przenoszalne między strefami
-Idealne dla:
o Stacjonarnej instalacji
o Ochrony statku
o Szybkiego rozmieszczenia
-Prosta instalacja: wiele metod (dno
morskie, molo, statyw, pal cumowniczy itp.)

NAJWAŻNIEJSZE LINIOWE
FUNKCJE WYKRYWANIA
-Dokładne wykrywanie w zakresie do 1000
metrów
-Dostosowany do wykrywania zagrożeń
dowolnej wielkości i siły celu
-Może obsługiwać więcej niż 1000
kontaktów jednocześnie
-Umożliwia śledzenie celów za pomocą
specjalnego wyświetlacza zoom

WYŚWIETLACZE PRZYJAZNE
DLA UŻYTKOWNIKA
-Oprogramowanie oparte na systemie
Windows z intuicyjnymi wyświetlaczami
i menu
-Obejmuje: wiele formatów wyświetlania,
dane docelowe, strefy wykluczeń i inne

UMOŻLIWIA SPRECYZOWANĄ
ODPOWIEDŹ
-Bardzo
dokładne
pozycjonowanie
zagrożenia
-Błyskawiczne tempo aktualizacji obrazu
taktycznego

SOLIDNY SYSTEM
DO DŁUGOTRWAŁEJ PRACY
- Zbudowany do pracy 24/7/365 w każdych
warunkach pogodowych oraz warunkach
wodnych

W PEŁNI AUTOMATYCZNY
NIE WYMAGA OPERATORA
System jest w pełni zautomatyzowany i nie
wymaga operatora pracującego w pełnym
wymiarze godzin
Funkcje systemu obejmują:
-Automatyczne wykrywanie
-Automatyczne śledzenie
-Automatyczną klasyfikację
-Automatyczny alert

NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA
-Wymaga minimalnej konserwacji
-Łatwy do czyszczenia pod wodą lub,
alternatywnie, łatwy do usunięcia z wody w
celu czyszczenia
-System zawiera funkcję Wbudowanego
Modułu Testowego (BIT), która monitoruje
i wysyła alert w przypadku wykrycia awarii

MODULARNA I ELASTYCZNA
ARCHITEKTURA
-Czujniki mogą obejmować dowolny
wymagany sektor od 0 do 360°
-Wiele
urzadzeń
może
pracować
jednocześnie i raportować do tego samego
urządzenia Command & Display

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI
-Otwarta architektura oprogramowania
umożliwia łatwą integrację z dowolnym
czujnikiem
-Może być włączony do dowolnego systemu
C&C

Specyfikacja POINTSHIELD™
Specjalne algorytmy
przetwarzania

Instalacja POINTSHIELD™
-Przenośny
-Instalacja na molo
-Instalacja na palu cumowniczym
-Instalacja na statywie
-Instalacja zakotwiczona

Główne urządzenia
POINTSHIELD™
-Jednostka podwodna
-Jednostka
przetwarzania
wyświetlania
-Skrzynka przyłączeniowa

i

Jednostka podwodna
Waga
i
wymiary
podwodnej:
- Średnica
- Wysokość
- Masa na powietrzu

jednostki
450 mm
710 mm
<45 kg

Formaty wyświetlania
-Dane sonaru.
-Zdjęcia taktyczne na zdjęciu
lotniczym, zdjęciu satelitarnym
lub na mapie morskiej
-Nakładanie danych sonaru na
dowolny typ obrazu taktycznego

-Optymalizacja wydajności
-Podany rzeczywisty kurs
-Adaptacyjny TVG
-Dwuwymiarowa normalizacja
-Definiowana czułość detekcji
-Automatyczne wykrywanie
-Automatyczne śledzenie
-Automatyczna klasyfikacja
-Redukcja fałszywych alarmów
-Automatyczny alert
-Automatyczna eliminacja turbulencji /
zawirowań wody
-Tłumienie celu statycznego

Nagrywanie i odtwarzanie
Kilka trybów zapisu i odtwarzania
danych umożliwia odpowiadanie na
specjalne zdarzenia

Wbudowany Moduł Testowy
(BIT)
-Ciągłe monitorowanie wszystkich
modułów
-Automatyczny alarm w przypadku
awarii

Nominalne zakresy wykrywania
Nurek z aparatem tlenowym
o zamkniętym obwodzie

500m

Nurek z aparatem tlenowym
na otwartym obwodzie

700m

Parametry nadawania/odbioru
Poziom źródła

210dB re 1μPa @ 1 metr

Częstotliwość

70KHz

Pasmo

20 kHz

Pokrycie sektora

360°

Zakres dokładności 0,3 m
Dokładność
rzeczywista kursu

0,4°

Skala zasięgu

Wybór operatora

Informacje o DSIT
DSIT Solutions Ltd., spółka zależna Acorn Energy (NASDAQ: ACFN), opracowuje i produkuje
aplikacje sonarowe oraz systemy sterowania i kontroli dla rynków: obrony, handlu, energii
i bezpieczeństwa wewnętrznego. Firma zatrudnia światowej klasy, multidyscyplinarny zespół
profesjonalistów, którzy są wykwalifikowani w zakresie najnowszych technologii sonarowych
czasu rzeczywistego. Produkty DSIT obejmują: System Sonaru Detekcji Nurka (DDS)
AquaShield™, Przenośny System Sonaru Detekcji Nurka (PDDS) Pointshield™, System
Nadzoru Portu (HSS) PortView™, Bezpieczeństwo i Ochrona C&C Obiektów Przemysłu
Energetycznego EnerView™, Mobilny Detektor Akustyczny (MAR), Analizator Podwodnego
Sygnału Akustycznego (UASA) oraz szeroką gamę symulatorów i trenażerów sonaru.

OSOBA KONTAKTOWA:
Kacper Synowiecki
kacper.synowiecki@enamor.pl
694 458 301

