موضوعات نمایشگاه ENFORCE TAC
.1سالح گرم برای ومایىذگان رسمی ،قطعات سالح ،مُمات ،امىیت سالح _____________________________________
*سالح َای ومایىذگان رسمی
سالح ومری ،ريلًر ،تفىگ َای ویمٍ خًدوار ،ضات گان ،سالح َای تطخیع دلیك ،سالح ویمٍ خًدوار ،سالح تمام خًدوار ،دستگاٌ َای
الوچ ،سالح َای خاظ ،سالح َای غیر مرگثار ،سالح َای مطمی
*قطعات ي تجُیسات جاوبی سالح
خطاب َا ،غذا خفٍ وه ،مگسه آَىی مخػًظ ،ديپایٍ ي واریرَای سالح
*مُمات برای ومایىذگان رسمی
مُمات عملیاتی ،مُمات غیر مرگثار ،مُمات محرن ،مُمات ایجاد غذا ي وًر ،مُمات مطمی ،واروجه اسپری ،مُمات مخػًظ
*امىیت سالح
لفسٍ سالح ،لفسٍ لفل دار ي اتاق َای سالح ،ویس مخػًظ حمل ،ردیف مخػًظ تعثیٍ سالح
.2تجُیسات وًری _________________________________________________________________________
*تجُیسات دیذ ي وًری
اسىًج سالح ،مگسه ومطٍ ای وًری ،مگسه لیسری ،دستگاٌ َای َذف گیری در ضة ،ساماوٍ َای َذف گیری
*مطاَذٌ ي وظارت
تیىًوًالرَا ي اسىًج َای َذف گیری ،دیذ در ضة ،طیف یاب ،تجُیسات ي ديرتیه تػًیرتردای حرارتی ،ديرتیه َا ،اسىًج َای دیجیتالی
*سایر تجُیسات وظارتی
*تجُیسات جاوبی ضامل سٍ پایٍ َا
*وظافت
.3تجُیسات ضخصی _______________________________________________________________________
*تجُیسات محافظتی ضخصی
زرٌ تذن تالستیىی ،والَخًد تالستیىی ،سپر تالستیىی ،الثسٍ محافظت ضذ ضرتٍ ،والَخًد ،سپرَای محافظتی ،محافظ غًرت ،عیىه
عملیاتی ي محافظتی ،محافظ گًش ،محافظ تىفسی ،محافظت  ،CBRNدستگاٌ َا ي تجُیسات EOD
*چاقًَا ي ابسار عملیاتی
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چالًَای تاضً ،چالًَای تیغٍ ثاتت ،اتسار چىذگاوٍ ي خاظ ،چالًَای خاظ ضامل چالًَای وجات ،تایًوت َا ،چالًَای مخػًظ مثارزٌ،
تجُیسات ومىی وظافت چالً ،تجُیسات جاوثی چالً
*پًضاک
یًویفًرم َا ضامل پًضان اوعىاسی ،پًضان زیر ،جًراب ،وفص ي چىمٍ ،دستىص ،ومرتىذ ،والٌ ،تجُیسات جاوثی ،سایر مىسًجات
*تجُیسات
غالف ،ومرتىذ سالح ،دستگاٌ َای حمل تاوتیىی ،استرج َا ي  ، ...ویف َا ،ویف مُمات ،ساعت َای تاوتیىی ،چراغ َای تاوتیىی ،تجُیسات
ومىی استتار ،اوًاع تاتًن َا ي تروٍ َای مخػًظ ضذ ضًرش ،محرن َا ،مًاد ضیمیایی ي اسپری َای محرن ،واروجه َای غًتی ،دستثىذ،
پاتىذ ي سایر تجُیسات مطاتٍ ،تجُیسات تاال ريی ي طىاب وطی ،تجُیسات َذایتی ،وايتری ( ،GPSارتفاع سىج ،لطة وما ،ومطٍ) ،سایر تجُیسات،
تجُیسات ومىی سالح
.4فه آيری اطالعات ي ارتباطات _______________________________________________________________
*فه آيری اطالعات
ورم افسار ،سخت افسار
*فه آيری ارتباطات
فه آيری رادیًیی ،پارازیت دَىذٌ َا ،سایر دستگاٌ َای ارتثاطی ،تجُیسات جاوثی
*ساماوٍ َای وظارت ي کىترل دسترسی
ساماوٍ َای وظارت تػًیری /ساماوٍ َای وظارتی ،ساماوٍ َای تطخیػی (تیًمتریه) ،اسىىرَا ي تطخیع دَىذٌ َای فلسی ،UAV ،سایر
.5خًدريَا /تجُیسات ترافیکی _______________________________________________________________
*خًدريَا /تجُیسات خًدري
خًدريَای دارای محافظت مخػًظ ،خًدريَای مخػًظ ،تجُیسات سیگىال دَی مخػًظ ،تجُیسات خًدري
*تجُیسات ترافیکی
تجُیسات سىجص سرعت /فاغلٍ ،دستگاٌ َای تست الىل ،دستگاٌ َای تست مًاد مخذر ،تاسىًل وامیًن ،دستگاٌ َای امىیتی ي َطذار
دَىذٌ ،ساماوٍ ثثت ي تحلیل سًاوح
.6سایر تجُیسات عملیاتی __________________________________________________________________
*دستگاٌ َای وجات
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*تجُیسات طیف ضلیک ،ضامل محافظ وًیس
*دستگاٌ َای يريد
*کىترل ضًرش
*ساماوٍ َای تطخیع ي آزمًن مًاد مىفجرٌ
*سایر تجُیسات سىجص ي آزمًن
*وًرپردازی
*علًم پسضکی قاوًوی
*سایر تجُیسات عملیاتی
.7آمًزش ______________________________________________________________________________
*آمًزش ضلیک ي مخصًظ
*تجُیسات طیف ضلیک ،ضامل محافظ وًیس
*ضبیٍ ساز َا ضامل ضلیک وًری
*ضبیٍ ساز خًدري
*تجُیسات آمًزضس
.8اطالعات تجاری ______________________________________________________________________
*مجالت ،رساوٍ َای مجازی
*کتب ي دی يی دی
*مراجع ،اتحادیٍ َا ،مًسسات آزمًن ،مًسسات تحقیقاتی

