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نبذة عن الشركة
تعترب شركة ابتيكو اليكرتون( )OPTICOELECTRONمن احدى الشركات األكثر تطورا
واملتخصصة يف تقنيات البصريات واجهزة الليزر وانظمة الدفاع واألمن والطب واجهزة انشاء املباني .ميتد
تاريخ هذه الشركة اىل  45عاما وتعترب األن احدى الشركات الرائدة يف بلغاريا ويف السوق العاملي.
يرتاوح نشاطها ما بني البحوث والتطوير ثم االنتاج والتسويق والرتويج ملنتجاتها .تقع مباني الشركة
على بعد  90ميال من عاصمة الدولة صوفيا.
إن  %97من اإلنتاج يصدر اىل دول االحتاد األوربي ومشال امريكا والشرق األوسط ,حصلت الشركة على
شهادات األيزو منذ عام  2001وشهادات الناتو ( )NCAGEوشهادة تسجيل ()NATO secret
وشهادة املشاركة يف منتجات الدولة املصنفة بالسرية وهي مورد للحكومة األمريكية مبوجب تسجيل
(.)DUNS
إن املنتجات الدفاعية الرئيسية هي كالتالي:
نواظري للعمليات املضادة للطائرات واملدفعية األرضية ليلية ونهارية ونواظري حرارية وعدسات SWIR
(بأشعة حتت محراء قصرية املوجه) اجهزة حتديد املدى الليزرية ,اجهزة متيز األهداف ,انظمة بصريات
للعربات املدرعة وفيديوهات املراقبة واإلشراف.

ارقام سحرية

نموذج للحماية الفكرية

تضم  5شركات

تصميم صناعي للحماية الفكرية

شركة خاصة

عالمات تجارية للحماية الفكرية

عدد العاملين

ISO 9001, ISO 27001, ISO 18001, ISO 14001,
AQAP 2110, NATO SECRET

مهندسين ذوي تأهيل عالي
مستندات تصاميم

مستندات تكنولوجية

مستندات منتجات

نسبة التصدير

عدد الدول التي تم التعامل معها

NATO MANUFACTURER CODE – NCAGE 000 DU
DUNS CODE – 65 456241
NATIONAL CLASIFIED INFORMATION – B621209-001-05
NATO SECRET PERSONAL NUMBER – N621209-001-73

منتجات البصريات

املنتجات;
 - 1بصريات نصف كروية.
 - 2عدسات قضبان.
 - 3ألواح متوازية ومسطحة.
 - 4فالتر ,الواح متوازية.
 - 5بصريات اسطوانية ,وبصريات دقيقة (مايكر)
 - 6أجهزة قياس بصرية.
 - 7دهانات عاكسة ومضادة للعواكس.
شبيكات بصرية (شاشات):
 غري شفافة. شفافة. بأطراف ومعبأة ب( )TiOأو ( )ZrOعلى خلفيةشفافة.
 تستخدم الشركة معدات مرنة وهلا مكتبتهااخلاصة حتوي عدد  20.000اختبار.
 منتجات حتديد املدى باألشعة حتت احلمراء. اجهزة قياس االسطح البصرية والعدساتوالسماكة والتبطني وفحص اجلودة.

املعدات:
 - 1ماكينات للتوليد ,الطحن ,التلميع,
التشطيب ( 15ماكينة).
 - 2ماكينات قطع ,حفر ,تلميع ,تشطيب (80
ماكينة).
 - 3مكائن فنية ومعدنية ( 10مكائن).
 - 4مكائن طالء وتبطني ( 5مكائن).
 - 5مكائن قياس االسطح الداخلية ( 5مكائن).
 - 6معدات اختبار (واحدة).
 - 7أجهزة قياس الصور الطبقية ( 3أجهزة).
 - 8عدة قياس قياسية (أكثر من  100قطعة ).
 - 9معدات تصوير وختطيط (معدة واحدة).
 - 10ماكينات تنظيف فوق صوتية (ماكينتني).
 - 11غرفة مناخية.
 - 12صناديق ملبات ( 20صندوق).

التجميع واالختبار:

الشركة متخصصة يف تركيب واختبار االجهزة البصرية اآللية والبصرية االلكرتونية اليت تشمل االتي:
 نواظري نهارية وليلية. نواظري حرارية. نواظري املوازاة. عدسات التكبري. مؤشرات بالليزر. حمدد مدى ليزري. انظمة حساس متعددة. -ميكروسكوبات وخالفه.

التجميع واالختبار:

لشركة ابتيكوالكرتون خمترباتها املزودة بأفضل
معدات االختبار وفقا ملعاير الناتو:
 حمطة (.)ORI غرف طقس. أجهزة موازاة. غرف ضغط. طاوالت اهتزاز. حماكاة رماية. -حماكاة نقل.

العدسات والرتكيب اجلزئي:

انظمة اختبار مكثف االجهزة البصرية تقوم بقياس ابعاد بصرية هامة ( على
احملاور ,خارج احملاور) ,التحليل ,الطول البؤري ,التشويه ,التظليل ,واالرسال على
العدسات احملدبة البؤرية.
حمطة الفحص ( )ORIتعترب فريدة يف تصميمها ومتكن من اختبار مجيع االنواع
من االنظمة البصرية واحلرارية.

تصاميم عسكرية تستخدم يف درجات حرارة ما بني  46-اىل 85+م
عدسات وطالءات للحزم 1000- 400
تناسب اجهزة االحساس مع االضاءة اخلافتة وانابيب التكثيف

ابراج ثابتة ألمن احلدود

 كامريا حرارية مربدة للتعرف على حجم جسماالنسان على مسافة  25كلم.
 كامريا حرارية غري مربدة مدى التعرف علىجسم انسان  7- 4كلم.
 -كامريا نهارية بتكبري  32مرة لألهداف.

ابراج شبه ثابتة ألمن احلدود
 كامريا حرارية مربدة للتعرف على حجم جسماالنسان على مسافة  25كلم.
 كامريا حرارية غري مربدة مدى التعرف علىجسم انسان  7- 4كلم.
 -كامريا نهارية بتكبري  32مرة لألهداف.

انظمة متنقلة ألمن احلدود

انظمة متنقلة للمراقبة
-

احلدود.
السواحل.
بنى اساسية مهمة.
حقول برتول.
مفاعالت نووية.

انظمة متنقلة ألمن احلدود

انظمة متنقلة للمراقبة

MUSON 17
.احلدود
Mobile system for observation
and surveillance of: .السواحل
.بنى اساسية مهمة
- Borders
.حقول برتول
- Coasts
.مفاعالت نوويةas
- Important infrastructures
petrol fields, nuclear plants
etc.

-

هيكلية الصناعات العسكرية

العربات
انظمة مراقبة على العربات مدرعة للمراقبة -
-

اسلحة صغرية
نواظري لألسلحة الصغرية.
نواظري ليلية احادية وثنائية.
نواظري قياس املوازاة وعدسات نقطية.
اجهزة متييز االهداف بالليزر.
كشافات بأشعة حتت محراء
نواظري حرارية وعدسات بأشعة حتت محراء مبوجات قصرية

تقنيات الدرون

املدفعية
-

نواظري ألنظمة املدفعية.
نواظري ألنظمة قواذف القنابل.
احهزة رامي مدفعية مبلحقاتها.
حاوبات قواذف القنابل.
اجهزة استطالع وقياس مسافات

نواظري أنظمة املدفعية:

ناظور مدفعية ()OM 4M

ناظور لقاذف القنابل
()SGL 9MA

ناظور للمدفع املضاد للطائرات
()SIGHT ZAP-23

ناظور بريسكوب بانورامي موديل
()PG-1M

ناظور مدفعي موديل

ناظور مدفعية مدمج
()MBOK-9M

ناظور موحد للهاون ()MUM-706M

صمم لالستخدام مع عيارات اهلاون
(60.81.82.120مم) عند الرماية املباشرة ومن
مواضع السواتر وكذلك حلاالت مراقبة أرض
املعركة.
للعمليات يف حاالت الرؤية املتدنية (عند الغروب أو
ليال) ,هنالك نظام لإلضاءة لتوضيح تدريج
امليزان مضمن يف هذا الناظور.
()1-OMG-122

نواظري قواذف القنابل

ناظور أر بي جي )(PGO-7VMU

ناظور لقاذف أر بي جي ()PGO-7VMU

ناظور أر بي جي ()PGO-7V

مع القاعدة ()MNV-50

ناظور قاذف القنابل()SGO 100 3X

ناظور قاذف قنابل آلي ()MAG-17

اجهزة الرماة وامللحقات

ربعية للمدفعي موديل ((KO

جهاز قياس املستوى ()SIMPLE/PO

بوصلة القائد موديل ()KK

جهاز موازاة للمدفعي ()K-1

ربعية حتكم للهاون ()KM-1

حاويات قواذف

حاوية( )DREBG-7لقاذف قنابل
مضاد للدبابات

حاوية ( )6G-18لذخرية القاذف أر بي جي  22-املضاد
للدبابات

أجهزة استطالع وقياس املسافة
منصب ثالثي ملراقبة املدفعية األماميةِ

بريسكوب مدفعية دائرة تسديد ()PAB23AM

نواظري بصرية لألسلحة اخلفيفة

ناظور اسلحة صغرية موديل ()OS6XL

ناظور بندقية ألغراض الصيد سلسلة ()OM

ناظور لألسلحة اخلفيفة ()OS4Xl

تلسكوب موديل ( )1OM8وتلسكوب موديل()1OM81

نواظري رؤية ليلية أحاديه وثنائية

نظارات رؤية ليلية على
اخلوذة ()OENAG

نظارات رؤية ليلية
()NIRCON

ناظور رؤية ليلية أحادي موديل ()MNV-50

نظارة رؤية ليلية
()OENG-E

ناظور رؤية ليلية موحد موديل ()NSP4

ناظور رؤية ليلية ()NOS4D/NOS4B

ناظور رؤية ليلية ()NOS6D

نواظري موازاة وعدسات تصويب نقطي

عدسة تصويب نقطية محراء موديل ( )QCS 22عدسة تصويب نقطية محراء موديل ()ML 30

ناظور موازاة موديل ()K10-T

ناظور موازاة موديل ()KV-L

عدسة تصويب نقطية محراء موديل ()ML 22

ناظور توازي ربعي لقاذف القنابل حتت السبطانة
()QCS 22-MK

عدسة تصويب نقطية محراء موديل
()RDS22

ناظور توازي منشوري موديل ()MKP-3

مؤشرات ليزر وأضواء بأشعة حتت احلمراء
مؤشر ليزري بأشعة حتت محراء وكاشف اضاءة OE RIRW4

جهاز ليزري بأشعة حتت محراء موديل
ILTD-1

جهاز متييز بالليزر موديل HGLTD-1

جهاز متييز ليزري للهدف بأشعة حتت محراء موديل
H1-ILTD-1
جهاز ليزري بأشعة حتت محراء موديل
HILTD-1

جهاز متييز بالليزر موديل RLTD-1

جهاز متييز ليزري للهدف موديل LTD-Y

ضوء كاشف بأشعة حتت محراء PSR-IR

جهاز متييز بالليزر موديل ونقطي R&IR
ILTD

اضواء ليزرية قتالية للمسد سات

جهاز وميض ليزري للمسدسات موديل PCP-2

نواظري حرارية

جهاز تصوير غري مربد موديل
OETHERMO 35FVA

جهاز تصوير ( )IPموديل
()OE THERMO IP

ناظور حراري
HURECON 100 / TERECON
100

ناظور حراري
HURECON 50 / TERECON
50

ناظور حراري مبشبك موديل
TERECON 75S

ناظور حراري
TERECON 35

ناظور حراري مبشبك موديل
TERECON 75C

SWIRECON 12,5

عدسات اشعة حتت محراء قصرية املوجة

SWIRECON 14

التطبيقات األساسية:

املزايا الرئيسية:

 - 1تصميم خاص وطالء عالي التحليل
لكامريات األشعة حتت احلمراء.
 - 2مصممة للعمل يف البيئة القاسية.
 - 3حجم مدمج وخفيف الوزن.
 - 4احلزم الطيفية ترتاوح بني  1700- 600ن م.
 - 5تصميم خاص إلزالة الوهج.

 - 1مراقبة احلواجز.
 - 2أمن احلدود واملوانئ.
 - 3صور عند مستوى اإلضاءة املتدنية.
 - 4صور خالل الغبار والضباب وغريه.
 - 5مراقبة ليلية نهارية  24ساعة.
 - 6ليزر خطي للكشف.
 - 7حيمل على الطائرات بدون طيار.
 - 8حتسني الصورة للسائق.
 - 9كشف املنارات واإلضاءات اخلاصة.
 - 10كشف الوميض الناتج عن الفوهة.
 - 11كشف الرماية.
 - 12نظام كشف نريان العدو.

SWIRECON 25

SWIRECON 50

SWIRECON 100

تقنيات الدرون طائرات بدون طيار
املواصفات الرئيسية

 - 1هيكل نسيج كربوني.
 - 2دافع نسيج كربوني.
 - 3درع نسيج كربوني.
 - 4راديرت أملونيوم.
 - 5حمركات بدون فرشاة.
 - 6ارجل نسيج كربوني.
 - 7مسجل فيديو .HD
 - 8مجبال بدون فرشاة.
 - 9كامريا .FPV
 - 10رادار ليزري .
 - 11القياس من بعد.
 - 12كامريا حرارية .IR
 - 13إضواء خضراء ومحراء.

S.E.N.S.O.R.S

للعربات املدرعة
ناظور ليلي للقائد موديل
BDIN

ناظور ليلي سليب للسائق موديل
TVN-M2

البريسكوبات
M-27, PC-1, PO-1

بريسكوب رؤية ليلية لرامي املدفعية
BRAN

حنن نتطلع لألمام لتعاون مثمر
ألجل اجناز خمتلف املشاريع

معلومات االتصال
Opticoelectron Group JSCo
Hi-Tech Industrial park “Opticoelectron”
4500 Panagyurishte
Bulgaria
Phone: +359 357 64 183
Phone: +359 357 62 254
Fax: +359 357 64 115
Email: oeg@opticoel.com
Email: boyan.garchev@opticoel.com
Website: www.opticoel.com

