
Spełniając wymogi bezpieczeństwa i ochrony w ramach jednego systemu, iSecCOM zapewnia jawną/
niejawną bezpieczną łączność głosową IP (RED/BLACK) w relacjach powietrze/ziemia i ziemia/ziemia 
dla zapewnienia usług kontroli ruchu lotniczego.  Spełniając standardy wojskowe i przemysłowe, daje 
operatorom wszystko, czego potrzebują do efektywnego zarządzania misją za pomocą łączności tele-
fonicznej, radiowej i wewnętrznej, jak i rejestrację, transmisję danych i usługi konferencyjne, a wszyst-
ko to za pośrednictwem jednego stanowiska operatora z konfigurowalnym interfejsem użytkownika. 

Główne cechy
Realizacja przyszłych potrzeb

System komunikacji głosowej iSecCOM (VCS) do zastoso-
wań obronnych został specjalnie zaprojektowany tak, aby 
spełniać wyjątkowe wymagania klientów wojskowych. 
Rozwój produktów, wsparcie cyklu życia oraz procesy 
wsparcia i konserwacji gwarantują, że iSecCOM pozostanie 
opłacalną inwestycją długoterminową.

Modułowość i skalowalność 

Dzięki wysokiej skalowalności, modułowości i elastyczno-
ści, system może być indywidualnie dopasowany do 
koncepcji klienta w zakresie obsługi wieży, podejścia lub 
centrum, jak również w przypadku stałych i mobilnych 
instalacji.

Bezpieczeństwo

Frequentis jest liderem technologii komunikacji w zakresie 
zarządzania ruchem lotniczym i jedynym dostawcą VCS, 
który spełnia wytyczne EUROCAE ED-153 dotyczące 
bezpieczeństwa oprogramowania. Wytyczne ED-153 
definiują praktyki mające na celu zapewnienie jakości i 
bezpieczeństwa systemu służb żeglugi powietrznej 
podczas całego cyklu życia, od zdefiniowania systemu do 
jego wycofania z eksploatacji.

Jakość dźwięku

iSecCOM zapewnia krystalicznie czystą jakość dźwięku bez 
opóźnień.

iSecCOM – w skrócie
 • Architektura oparta na IP typu end-to-end

 • Współdzielone usługi w zakresie komunikacji i infor-
macji z elastycznymi strukturami sieci

 • Interoperacyjność EUROCAE ED-137/138 

 • Stabilność i odporność systemu dzięki rozproszonym 
usługom i zdecentralizowanej obsłudze połączeń dla 
większości elementów, przy wsparciu redundantnej i 
niezawodnej architektury systemowej

 • Zaufany i certyfikowany bezpieczny przełącznik audio

 • Rozwiązanie IT sprawdzone w praktyce przez wielu 
członków NATO oraz spoza NATO 

 • Wsparcie od jednego do ponad  kilkuset położeń 
roboczych sterownika

Karta produktu: iSecCOM 
System komunikacji IP dla ATC
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Elektornika iPOS i panel dotykowy
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Rejestrowanie

Specyfikacje techniczne 
Dostępność Co najmniej >0.99999

Konfiguracja W pełni redundantna pojedynczna domena lub domena podwójna (RED/BLACK)

Zasilanie Redundantne: zalecane są dwie oddzielne linie zasilające

Zgodność z normami NATO SDIP-271 Poziom C i NATO SDIP-291, ED136, ED137, ED 138 i ED153, SWAL3, Normy ICAO, 
aneks 10

Interferencje radiowe VHF/UHF/HF, HAVE QUICK I/II, SATURN, ECCM2. W pełni zdalne sterowanie

Interfejsy telefoniczne Zapewnione: PRI, BRI (T0), MFC, E&M, FXS, FXO, LB. Obsługiwane: bramki głosowe COTS IP 
innych firm, np. router Mediant lub CISCO

Szyfrowanie end-to-end Obsługuje łączność COMSEC pomiędzy centrum a statkiem powietrznym, urządzenia krypto-
graficzne zgodne z VINSON podłączone do bramek kryptograficznych Frequentis oraz dyna-
miczne przydzielanie kryptograficzne. Certyfikowany bezpieczny przełącznik audio CC EAL4+

Interfejsy rejestrujące Integracja rejestratorów głosu i danych w czasie rzeczywistym zgodnie z EUROCAE ED-137

Inne Integracja bramek innych firm, telefonów SIP lub aplikacji sieciowych

Najwyższa skuteczność w zakresie wojskowej 
kontroli ruchu lotniczego (ATC)
System zapewnia operatorom łatwy w użyciu, wszechstronny 
zestaw narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania 
misją, bezpiecznie łącząc komunikację głosową RED/BLACK w 
jednym zestawie słuchawkowym i interfejsie użytkownika.

Nieprzerwana dostępność tam, gdzie ma to 
znaczenie
Sprawdzona w praktyce, odporna na uszkodzenia technolo-
gia, zaprojektowana bez pojedynczego punktu awarii i z 
wbudowaną redundancją zapewnia ciągłość usług na najwyż-
szym poziomie.

Działanie nieobciążone ryzykiem
iSecCOM zapewnia swoją użyteczność w przyszłości korzy-
stając z rozwiązań IP zgodnych z otwartymi standardami, 
które oferują sprawdzoną interoperacyjność,
gwarantowane długoterminowe wsparcie, niezrównane 
bezpieczeństwo danych i bezpośrednią skalowalność. 

Minimalizacja opóźnień
Opóźnienie poniżej 75 ms nie powoduje zakłóceń i szumów w 
tle na częstotliwościach radiowych ATC.

Korzyści

1 dotyczy bezpiecznego przełącznika audio, 2 inne tryby ECCM na żądanie


