Denizin gökyüzüyle
buluştuğu her yerde güvenlir
deniz haberleşmesi...

Dünyanın en hızlı haberleşme ağını kullanan Iridium
Pilot, sağladığı ses ve geniş bant data hizmetiyle
deniz haberleşmesinde tek gerçek küresel iletişim
ağıdır. Gezegenin her yerinde olağanüstü performans,
dayanıklılık ve hizmet sunar.

En zor şartlarda
çalışmak için yapıldı.
Iridium Pilot, kavurucu güneşte,
kutup soğuğunda ve güçlü rüzgarlarda,
yeryüzünün her yerinde, okyanusta
ya da kutup bölgelerinde gemileri
iletişim halinde tutmak için eşsiz
bir şekilde tasarlanmıştır.

Eşsiz kapsama ve
bağlanılabilirlik

Dünyanın her yerinde güvenli uydu
haberleşmesi sağlayan tek şirket olan
Iridium, Pilot ile aynı güvenilirlikte,
yüksek kalite ses ve data gücü sunar.
66 Alçak Yörünge Uydularının
Iridium küresel kümelenmesinin eşsiz
çapraz bağlı mimarisi, Iridium Pilot’a
performans ve güvenirlik açısından
özel avantajlar sağlamaktadır. Bu da
onu birincil ya da destek haberleşmesi
açısından ideal bir platform
yapmaktadır.

Çoklu telefon hatları
mürettabatınızı
iletişimde tutacak
Iridium Pilot’un birbirinden bağımsız
telefon hatları mürettabatınızı aileleriyle
ve arkadaşlarıyla bağlantıda tutarak
morallerini yükseltmeye yardımcı olur.
Ön ödemeli makul seçenekler en yoğun
zamanlarda bile iletişim sağlar.
Basitleştirilmiş hesaplama açısından
mürettebat aramaları gemi işlerine
yönelik aramalardan kolayca ayrılır.

Esnek, yüksek değerli
veri seçenekleri

E-posta, internet kullanımı ya da ticari
bağlantılar için Iridium Pilot, Iridium
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OpenPort geniş bant servisini kullanıma
sunmuştur. Bu, büyük küçük tüm
gemilerin iletişim ihtiyacını karşılayabilir.

Hafif, dayanıklı ve
kurulumu kolay

Iridium Pilot’un, çok yönlü antenleri
güvertede uygun olan her hangi bir
yere kolayca monte edilebilir. Iridium
Pilot, deniz ve çevresel tüm etkilere
dayanabilecek şekilde imal edilmiştir.
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Dünyanın dört bir
yanında, geniş bant data
ve yüksek kalite ses
uygun fiyatla buluştu.

Tüm Iridium Pilot kullanıcılarının
yararlanabileceği Iridium Küresel Servis
Programı eşsiz bir hizmet ve rahatlık
sunar. Üretim hatalarına karşı 5 yıl
garanti ve dünyanın çeşitli noktalarında
100’ün üzerindeki limanda iyi eğitimli
ve deneyimli bakım teknisyenleri gece
ve gündüz hizmete hazırdır.

Ana Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•

Dünyanın dört bir yanında küresel kapsama alanı
Güvenilir, yüksek hızlı veri
Birbirinden bağımsız 3 hat
Dayanıklı yapı
Her koşulda çalışabilirlik
Kurulumu kolay
Küresel Servis Programı
5 yıl garanti

Özellikler
Dış ünite
•
•
•

Yükseklik: 203 mm.
Çap: 570 mm.
Ağırlık: 12.5 kg

İç yapı
•
•
•
•

Uzunluk: 200 mm.
Derinlik: 250 mm.
Yükseklik: 55 mm.
Ağırlık: 1.35 kg

Veri
•

Iridium OpenPort geniş bant hizmeti ile
134 kbps’ye kadar çift-yönlü

Telefon
•

Eş zamanlı kullanım için birbirinden
bağımsız 3 hat

Kapsam
•

*Yedek parçalar 1 yıl garantilidir.

Küresel, dünyanın dört bir yanında

Iridium NEXT’e Hazır Olun
2015’te başlatılan ilk fırlatma ile
Iridium NEXT, dünyanın her yerinde
insanların ve kurumların iletişime
bakışını değiştirecek.
Iridium’un yeni nesil uyduları,
önceki uydu kümesi ile uyumlu
olacak ve Iridium Pilot ve diğer
Iridium çözümlerine destek
sağlayacak. Bu da Iridium ağına,
uzun ömür ve kullanım güvenliği
sunacak.

Iridium Türkiye Servis Sağlayıcısı ve Yetkili Bayi:

ICom Uydu Haberleşme A.Ş.

VIA TWINS B Blok Kat:18 No: 10-B/128 Söğütözü Mah.
2177 Sokak 06530 Çankaya - Ankara
T: +90312 284 03 33 - F: +90 312 229 68 21
info@icomas.com.tr - www.icomas.com.tr

Tek bir haberleşme şirketi tüm dünyayı birbirine bağlıyor
Iridium, dünyanın dört bir yanını kapsayan çözümleri ile onu tek gerçek küresel haberleşme şirketi
yapan dünyanın en hızlı uydu ulaşım ağına sahiptir. Iridium ses ve veri ürünleri küresel şirketlerin,
kamu kurumlarının ve bireylerin dünyanın her yerinde bağlantıda kalmasını sağlayan yüksek haberleşme
çözümleri sunar. Ortakların eşsiz küresel ekosistemleri ile Iridium, dünyayı yeni bir haberleşme
çağına taşıyan yeni, yüksek değerli imkanlar yaratmaya devam etmektedir.
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