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أبريل  29دبي/اإلمارات العربية المتحدة، 

2019 

 بيان صحفي

 

 لحلول األبراج المتحركة  FREQUENTIS( تختار SANSالسعودية لخدمات المالحة الجوية )

لتوفير برج متحرك قابل للنشر لدعم برنامج تحديث  Frequentis( شركة SANSاختارت الشركة السعودية لخدمات المالحة الجوية )

ببرج متحرك، مما يتيح للشركة السعودية لخدمات المالحة الجوية  (. في البداية، سيتم توفير حاوية واحدةATCمراقبة الحركة الجوية )

 المرونة لتشغيل البرج المتحرك كحل للطوارئ أو أثناء أي أعمال تحديثية. 

، ويوفر Frequentis، VCS3020Xسيضم البرج المتحرك الخاص بالشركة السعودية لخدمات المالحة الجوية نظام االتصاالت الصوتية 

 قناة صوتية. 72ألنظمة القديمة. سيتم تركيب مواقع عمل المشغل على وحدات التحكم في البرج المتحرك وسيستوعب النظام التكامل مع ا

إلدارة الحركة الجوية المدنية قائالا "يسرنا العمل مع الشركة السعودية  Frequentisوقد صرح السيد هانو جووركو نائب رئيس شركة 

خرى، وتقديم الدعم الالزم لتحقيق أهدافها لخدمات األبراج الحديثة. حيث تسمح حاويات األبراج المتحركة لخدمات المالحة الجوية مرة أ

لمقدمي خدمات المالحة الجوية بتشغيل حل األبراج المؤقتة إذا كان برج المراقبة الجوية خاضعاا للصيانة أو اإلصالح، لمنع تعطيل حركة 

 ذا لزم األمر".المسافرين، كما يوفر حالا للطوارئ إ

حالياا أنظمة االتصال الصوتي الموجودة في مراكز مراقبة الحركة الجوية السعودية في الرياض وجدة بنظام  Frequentisتستبدل شركة 

VCS3020X  لتعزيز خدمات حركة المالحة الجوية. ستزيد الشركة السعودية لخدمات المالحة الجوية من مرونة خدمات الحركة الجوية

 ة بها أثناء التحديث من خالل إضافة برج متحرك قابل للنشر.الخاص

في المنطقة، وهي  Frequentis. وسيتم تنفيذ عملية التكامل من قبل شريك شركة 2019ومن المقرر شحن البرج المتحرك في أغسطس 

 .Frequentis، الشريك الفرنسي لشركة Twistشركة نُظم األولى وشركة 

 .2019مايو  1أبريل إلى  29في معرض دبي للمطارات، في الفترة من  Frequentisهذا وستشارك شركة 

 FREQUENTIS نبذة عن شركة

 FREQUENTIS وتطور شركة .مزوًدا عالميًا ألنظمة االتصاالت والمعلومات لمراكز التحكم التي تضطلع بمهام حرجة فيما يتعلق بالسالمة FREQUENTIS تعد شركة
الشرطة، ) والسالمة العامة والنقل العام ،(مراقبة الحركة الجوية المدنية والعسكرية، والدفاع الجوي) إدارة الحركة الجوية" ،وتوزع حلول مراكز التحكم هذه في قطاعات األعمال

بشبكة عالمية من الشركات التابعة  Frequentis وتحتفظ شركة (.واإلنقاذ، وخدمات الطوارئ الطبية، ومراقبة حركة السفن والسكك الحديدية (المطافئ) وخدمات الدفاع المدني
ل في ما يقرب من 25000 وتقوم منتجات وحلول الشركة بتوفير أكثر من .والممثلين المحليين في أكثر من خمسين دولة وبفضل محفظة االستثمار الشاملة  .دولة 140 وظيفة مشغ ِّ

 !كل ها يجعل عالمنا أكثر أمانًا كل يوم ...تعد مزود خدمات أنظمة االتصاالت الصوتية الرائد Frequentis هذه، فإن

 quentis.comwww.fre للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 

 ,Frequentis AG ،جنيفر ماكليالن، العالقات العامة
  +Jennifer.mclellan@frequentis.com881 050 2030 44 ,هاتف : 

http://www.frequentis.com/
mailto:Jennifer.mclellan@frequentis.com
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