Pilon secțional cu mecanisme de orientare
Modularitate, Mobilitate, Versatilitate

Capabilitățile UTI pentru dezvoltarea de
programe de înzestrare a Armatei Române
Expertiză și infrastructură modernă pentru realizarea, implementarea și integrarea de
sisteme și infrastructură în domeniul Apărării, indiferent de complexitatea acestora.
Participare cu succes la implementarea unor programe importante de înzestrare a
Armatei Române: Punct de Comandă de Divizie, Pilon secțional cu 2 sisteme de orientare,
SYS C3 HAWK, Interfață de Comandă-Control-Comunicații pentru Sistemul SA-2, Radar
Gap - Filler, Radar MR3DR
Stabilire de parteneriate cu furnizori de tehnică militară de renume mondial:
Lockheed Martin, Selex (Leonardo), BATS
Specialiști acreditați și certificați în domeniul securității și care dețin competențe solide
de proiectare mecanică și electronică a unor sisteme complexe destinate Apărării
Capabilități și infrastructură de ultimă generație pentru proiectarea, dezvoltarea,
producția, asamblarea și testarea de sisteme de comandă și control

Pilon secțional cu mecanisme de orientare
Proiectat și dezvoltat inițial de UTI pentru aplicații în domeniul Apărării, pilonul secțional
este un echipament de ultimă generație ale cărui caracterisitici, modularitate, mobilitate,
versatilitate, îl recomandă pentru orice tip de aplicație care necesită instalarea de antene
orientabile la înălțimi de până la 34 m.
Ușurința în manevrare, precum și posibilitatea de transport samarizat permit instalarea
sa în zone inaccesibile cu autovehiculul, iar timpul redus de instalare și demontare îl
recomandă pentru situații în care sunt necesare mutări rapide de tehnică.
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PILON MODULAR DE 34 M
MODEL AD-STPM-34 (CU 1-3 MECANISME DE ORIENTARE)

CARACTERISTICI SPECIFICE
Orientarea în azimut și elevație poate fi făcută
independent pentru fiecare antenă, de la baza
pilonului, prin intermediul unui sistem cu
acționare electrică.

Proiectat și dezvoltat de UTI în colaborare cu AMERIDAC 9T, inițial pentru aplicații în domeniul apărării,
pilonul, împreună cu cele trei mecanisme de orientare model AD-AZEL-10, reprezintă o soluție ale cărei
caracterisitici - modularitate, mobilitate și versatilitate - îl recomandă oricărui tip de aplicații care solicită
instalarea de echipamente orientabile cu masa totală maximă de 90 kg, la înălțimi de până la 34 m.

Instalarea a maximum trei antene radioreleu cu
un diametru de 0,6 m, împreună cu echipamentele
aferente, dispuse pe suporți speciali,
separați, la înălțimi diferite.

Execuția pilonului în variantă modulară permite transportul samarizat și instalarea pilonului în zone
inaccesibile unui autovehicul. Echipamentul realizat de UTI poate fi demontat și reamplasat într-un timp
foarte scurt. Pilonul funcționează la temperaturi cuprinse între - 40°... + 50° C, în condiții de vânt cu viteză
de până la 90 km/h şi rafale cu viteză de până la 110 km/h.

În cazul folosirii unei singure antene, aceasta
poate fi dispusă la o înălțime cuprinsă între ~
3,5 m - 34 m, în funcție de numărul de tronsoane
intermediare de pilon folosite (maximum
24 de bucăți).

Acesta a fost proiectat în conformitate cu cerințele standardului militar STANAG 4370 ED.3. UTI a realizat
și livrat Ministerului Apărării Naționale din România piloni model AD-STPM-34, concepuți pentru a lucra cu
una sau cu trei antene radioreleu și cu echipamentele aferente, la înălţimi cuprinse între 9 și 34 m.

În cazul folosirii a trei antene, cea de vârf poate fi
dispusă la o înălțime cuprinsă între 8,6 m și 34 m,
în funcție de numărul de tronsoane intermediare
de pilon folosite (maximum 24 de bucăți).

1

echipamente
max. 90 kg

sarcină 1 mecanism
max. 30 kg

pilon 3 mecanisme
cca. 960 kg

număr relee
max. 3

temperaturi operare
- 40°... + 50°C

viteză vânt
90 ... 110 km/h

Pilonul cu un singur mecanism de orientare poate
fi montat sau demontat complet de o echipă
instruită, compusă din trei operatori coordonați
de un al patrulea, în cca. 60 de minute. În cazul
a trei mecanisme de orientare, sunt necesare
90 de minute.

28 m

înclinație teren
max. 10°

vânt ridicare pilon
max. 40 km/h

rază ancorare
max. 28 m

operatori instalare
4

montaj pilon
1 mecnism

34 m

montaj pilon
3 mecnisme

34 m

Echipamentul poate fi amplasat pe un teren plan
cu panta maximă de 10 grade (18%).

34 m

Pilonul poate fi ridicat/coborât în siguranţă,
electric şi manual, până la o viteză a vântului de
maximum 40 km/h în rafală.

30 m
3m

3m

MODULELE PILONULUI
Înălțimi disponibile
CU TREI ANTENE

3m

3m

Corp pilon secţional
Sistem de ancorare cu 5 nivele
Sistem antirăsucire StArBar
Sistem de ridicare pilon
cu acţionare manuală şi electrică
Sistem paratrăsnet
1-3 mecanisme de orientare
cu acţionare electrică
Sistem de împământare
Sistem de balizaj

Înălțimi disponibile cu
O SINGURĂ ANTENĂ

3m

3m
8,6 m
3m

3m
3,4 m
3m

3m

4

5

CARACTERISTICI TEHNICE
Display pentru afișarea parametrilor principali:
hartă digitală cu punctele de interes
coordonatele GPS de amplasare a pilonului propriu
și a celui corespondent, inclusiv unghiul vector și
distanța către acesta
parametrii meteo standard (temperatură, umiditate,
presiune atmosferică și viteză a vântului)
starea de funcționare a balizei
Sistem de comandă și control al mecanismului
de orientare, care permite:
calcularea unghiului vector și distanța până la
pilonul corespondent
controlul și afișarea în permanență a poziției
mecanismului de orientare în două planuri
orientarea automată sau manuală a antenei pentru
alinierea cu pilonul corespondent
presetarea limitelor de deplasare în două planuri
controlul balizei
Caracteristici generale
Înălţime maximă de ridicare: 30 m
Rază maximă a punctelor de ancorare: 28 m
Masă brută a pilonului secţional cu 2 sisteme de
orientare (fără antene radioreleu): cca. 1150 kg
Sarcină maximă pentru un sistem
de orientare: 130 kg
Unghiul maxim de orientare în direcţie
pentru nivelul 1 (vârf): ±155°
Unghiul maxim de orientare în direcţie
pentru nivelul 2: ± 90°
Unghiul maxim de orientare în elevaţie: + 11° ... - 7°
Tensiune de alimentare a aparaturii:
24 Vcc; 230 Vca / 50 Hz
Temperatură de exploatare: - 33° ... + 50°C
Temperatură de depozitare: - 33° ... + 60°C
Nr. de operatori pentru instalare: 4
Timp de instalare/demontare: cca. 60 min.
Rezistență la vânt: până la 90 km/h
(rafale cu viteză de până la 110 km/h)

PILON MODULAR DE 30 M

CARACTERISTICI SPECIFICE

AD-STPM-30 (CU 1-2 MECANISME DE ORIENTARE)

CARACTERISTICI TEHNICE
Display pentru afișarea parametrilor principali:

Orientarea în azimut și elevație poate fi făcută
independent pentru fiecare antenă, de la baza
pilonului, prin intermediul unui sistem de acționare
electrică sau manuală, cu ajutorul cordelinelor
de acționare.

Proiectat și dezvoltat de UTI în colaborare cu AMERIDAC 9T, inițial pentru aplicații în domeniul Apărării,
pilonul AD-STPM-30, împreună cu mecanismele de orientare AD-AZEL-11 și AD-AZEL-12, reprezintă soluția
perfectă pentru derularea unor activități care implică instalarea de echipamente orientabile, cu masa totală
de maxim 260 kg, la înălțimi de până la 30 m. Fiind un echipament modular, pilonul poate fi transportat
samarizat și instalat în zone inaccesibile cu autovehiculul. De asemenea, poate fi instalat și demontat
într-un timp foarte scurt.

Instalarea a maximum două antene radioreleu cu
un diametru de 1,2 m, împreună cu echipamentele
aferente, dispuse pe suporți speciali, separați, la
înălțimi diferite.

Pilonul funcționează la temperaturi cuprinse între - 33°... + 50° C, în condiții de vânt cu viteză de până la 90
km/h şi rafale cu viteză de până la 110 km/h. Acesta a fost proiectat în conformitate cu cerințele standardului
militar STANAG 4370 ED.3. UTI a realizat și livrat Ministerului Apărării Naționale din România piloni
model AD-STPM-30, concepuți pentru a lucra cu 1 sau 2 antene radioreleu și cu echipamentele aferente,
la înălţimi cuprinse între 9 și 30 m.

În cazul folosirii unei singure antene, aceasta
poate fi dispusă la o înălțime cuprinsă între
~ 3,5 m - 30 m, în funcție de numărul de tronsoane
intermediare de pilon folosite (maximum 19 bucăți).

1

echipamente
max. 260 kg

sarcină 1 mecanism
max. 130 kg

pilon 2 mecanisme
cca. 1150 kg

număr relee
max. 2

temperaturi operare
- 33°... + 50°C

În cazul folosirii a două antene, cea de vârf poate fi
dispusă la o înălțime cuprinsă între 8,6 m și 30 m,
în funcție de numărul de tronsoane intermediare de
pilon folosite (maximum 19 bucăți).

viteză vânt
90 ... 110 km/h

Pilonul, împreună cu mecanismele de orientare
pot fi montate sau demontate complet de o echipă
instruită, compusă din trei operatori coordonați de
un al patrulea, în aproximativ 60 de minute.

28 m

înclinație teren
max. 10°

vânt ridicare pilon
max. 40 km/h

rază ancorare
max. 28 m

30 m

operatori instalare
4

timp de instalare
60 min.

Echipamentul poate fi instalat pe un teren plan cu
panta maximă de 10 grade (18%).

30 m

30 m

Pilonul poate fi ridicat/coborât în siguranţă, electric
şi manual, până la o viteză a vântului de maxim 40
km/h la rafală.

3m

Înălțimi disponibile
CU DOUĂ ANTENE

3m

MODULELE PILONULUI

3m

3m

Corp pilon secţional
Sistem de ancorare cu 5 nivele
Sistem antirăsucire StArBar
Sistem de ridicare pilon,
cu acţionare manuală şi electrică
Sistem paratrăsnet
1-2 mecanisme de orientare,
cu acţionare electrică și manuală
Sistem de împământare
Sistem de balizaj
Stație meteo

Înălțimi disponibile cu
O SINGURĂ ANTENĂ

3m

3m
8,6 m
3m

3m
3,5 m
3m

3m
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hartă digitală cu punctele de interes
coordonatele GPS de amplasare a pilonului propriu
și a celui corespondent, inclusiv unghiul vector și
distanța către acesta
parametrii meteo standard (temperatură, umiditate,
presiune atmosferică și viteză a vântului)
starea de funcționare a balizei
Sistem de comandă și control al mecanismului
de orientare, care permite:
calcularea unghiului vector și distanța până la
pilonul corespondent
controlul și afișarea în permanență a poziției
mecanismului de orientare în două planuri
orientarea automată sau manuală a antenei pentru
alinierea cu pilonul corespondent
presetarea limitelor de deplasare în două planuri
controlul balizei
Caracteristici generale
Înălţime maximă de ridicare: 30 m
Rază maximă a punctelor de ancorare: 28 m
Masă brută a pilonului secţional cu 2 sisteme de
orientare (fără antene radioreleu): cca. 1150 kg
Sarcină maximă pentru un sistem
de orientare: 130 kg
Unghiul maxim de orientare în direcţie
pentru nivelul 1 (vârf): ±155°
Unghiul maxim de orientare în direcţie
pentru nivelul 2: ± 90°
Unghiul maxim de orientare în elevaţie: + 11° ... - 7°
Tensiune de alimentare a aparaturii:
24 Vcc; 230 Vca / 50 Hz
Temperatură de exploatare: - 33° ... + 50°C
Temperatură de depozitare: - 33° ... + 60°C
Nr. de operatori pentru instalare: 4
Timp de instalare/demontare: cca. 60 min.
Rezistență la vânt: până la 90 km/h
(rafale cu viteză de până la 110 km/h)
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