
 

RESCUE RADAR™ 

Kurtarma Radarı 
Dakikalar içinde hayatta kalanları kurtarın 



RESCUE 
RADAR™

 

Rescue Radar™   tablet, sistem, pil ile 

standart geliyor charger. 

 

Rescue Radar™, dünyanın 

her yerindeki Arama ve 

Kurtarma ekipleri tarafından 

enkazın altında mahsur 

kalmış hayatta kalanları 

hızlı bir şekilde bulmak için 

hızlı mobilizasyon için 

tasarlanmıştır. 

 
Bir afetin ardından hayatta 

kalanların belirlenmesi 

son derece önemlidir ve 

Arama Kurtarma 

ekiplerinin, afeti izleyen ilk 

saatlerde hedeflerini 

nereye odaklayacaklarını 

hızlı bir şekilde 

değerlendirmesi gerekir. 

SYSTEM 
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Minimum operatör eğitimi ile  Rescue RadarTM  kabiliyetleri: 

Rescue Radar™, 

patentli ultra geniş 

bant genişliği (UWB) 

anten teknolojimizi 

kullanarak yüzeyin 

altındaki hareketli ve 

hareketsiz kurbanları 

tespit edebilir. 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

Enkazın 
Altında 

Hapsolmuş 
Hayatta 

Kalanları 
Bulun 

SYSTEM 

BATTERY 

TABLET 

Bilincini yitimiş ve 

bilinci açık 

kurbanları bulun 
Üçüncü nesil Rescue 

RadarTM sistemimiz, 

hafif hareket ve 

yüzeysel solunumu 

algılama konusunda 

oldukça hassastır. 

Yüksek gürültülü ve 

rüzgarlı ortamlarda 

etkin bir şekilde 

çalışır 
Yüksek gürültülü ve 

rüzgarlı ortamlarda etkin 

bir şekilde çalışır. 

Köpek ve sismik 

kurtarma 

sistemlerinin 

kullanımını sorunsuz 

bir şekilde tamamlar 
Saniyeler içinde nefes 
alma gibi hareketi 
algılayan güvenilir ve 
kanıtlanmış bir yöntemle 
arama yeteneklerini artırır. 



 
SADE MODU 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAN İZLEME MODU 

 

 
Enkazsede tespit 
edin hayat kurtarın 
Her koşulda optimum çalışma için 

iki mod arasında kolayca geçiş 

yapın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SADE MODU 
Rescue RadarTM ile önceden çok az eğitim almış 

veya hiç eğitim almamış ilk müdahale ekiplerinin 

mahsur kalmış kurbanları bulmasına izin verin. 

Arayüz, Rescue RadarTM'dan kurbana olan 

mesafeyi belirtmek için bir ölçekte bir yaşam 

durumu simgesi gösterir. 
 

ZAMAN İZLEME MODU 
Operatörlerin yanlış alarmları azaltmak için hareketi 

bulmasına ve belirli bir süre boyunca bir alanı 

izlemesine olanak tanır. Birkaç döngü (zaman aşımı) 

boyunca tutarlı bir yaşam durumu simgesi, ilk 

müdahale ekipleri için bir kurbanın hala hayatta 

olduğuna dair güven oluşturur; ya bilinçli ve hareketli 

ya da bilinçsiz ve nefes alıyor. 

KURTARMA MODLARI 



ÖZELLİKLERİ 
• En zorlu ortamlar için tasarlandı: sağlam, hava 

koşullarına dayanıklı Pelikan askeri kasası 

• Sağlam tablet: en zorlu kurtarma koşulları için 
askeri özellikleri karşılar 

• Uzatılmış pil ömrü 

• Kesintisiz kablosuz veri toplama: Rescue 
RadarTM, Wi-Fi kesilirse çalışmaya devam eder 
ve bağlantı yeniden kurulduğunda hiçbir veri 
kaybı olmadan kontrol tabletine sorunsuz bir 
şekilde yeniden bağlanır 

• Saha koşullarına uyum sağlamak için 
ayarlanabilir ekran derinliği 

• Hepsi tek bir pakette: sistem, ek kurulum 
gerektirmeden bir taşıma kutusunda çalışır 

• Çalıştırmak için özel bir yazılım gerekmez: 
tabletteki bir tarayıcı aracılığıyla sistemi kontrol 
edin ve sonuçları görüntüleyin 

• Hızlı geotagged koordinatlı sonuçlar USB'ye veya 
Wi-Fi aracılığıyla aktarılır 

• Düşük bakım: mobilzasyona her zaman hazır

 Ürün Teknik Özellikleri

 

Rescue Radar™ comply with the Industry Canada (IC), United States Federal 

Communications Commission (FCC), and European Technical Standards Institute 

(ETSI) Regulations for ultra-wide bandwidth (UWB) devices. 

 
 
 
 
 

 

Uygulamalar 
• Kentsel Arama ve  

Kurtarma (USAR) 

• Doğal afet 

• Terör saldırısı 

• Maden felaketi 

• Yapı-İnşaat Çöküş 

 

 

 

 

 
 

 

ENERMAK ENERJİ MAKİNE VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. 

E-posta: info@enermak.com  

Tel: +90 312 385 11 02 

1234. Sokak No: 125, 06370 Ostim / Ankara / Türkiye 

 

 

 

 
 

www.enermak.com 

Boyutlar ve Ağırlık 

Boyutlar: 530 x 325 x 325 mm 

Ağırlık: 7.9 kg (pilsiz) | 11 kg (pil ve tabletle birlikte) 

Merkez Frekans 

500 MHz 

Güç 

1.25 A @ 12V 
Pil: şarj edilebilir kurşun asit gel süre: 5 –8 saat 
Kapasite: 9Ah 

Şarj cihaz: 110 –240 V  

Çevresel 

Rescue RadarTM Elektronikler: -40 ve +50oC 

Ekran: -10 ve +50oC 

Maksimum Algılama Derinliği (Malzemeye Bağlı) 

Seçilebilir 2, 4, 8, 10, 20, 30 metre 

Maksimum Kontrol Wi-Fi Mesafesi 

75 metre 

Tablet İşletme Sistem 

Android 
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