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مجموعة الدروع الواقية الشخصية 
خوذات وألواح مدرعة ودروع تكتيكية

تصنع شركة NP Aerospace مجموعة واسعة من منتجات الدروع الواقية 
الشخصية التي تتميز بخفة وزنها وأدائها العالي لجهات الدفاع وجهات إنفاذ 

القانون. وقد تم تصميم هذه المنتجات بحيث تفي بمتطلبات معايير الحماية بما 
يشمل معايير المعهد الوطني للعدالة )NIJ(. وتشمل منتجات الدروع الواقية 

الشخصية خوذات الحماية من المقذوفات والدروع الواقية وألواح الدروع الواقية 
للبدن. وقد قدمت شركة NP Aerospace أول خوذة قتالية للجيش البريطاني 
عام 1979 واستمرت في توسيع نطاق منتجات الدروع الواقية الشخصية التي 

تستخدمها جهات الدفاع الرائدة على مستوى العالم.

خوذات الحماية من المقذوفات 
تجمع خوذات شركة NP Aerospace، المصنوعة بمواد مرّكبة وتتميز بالخفة الفائقة 

في الوزن، بين األداء العالي في الحماية من الشظايا األفضل في فئتها والتصميمات 
المتميزة المالئمة للعمليات التكتيكية والقتالية. وتتوفر خيارات الخوذات من نوع 
القص العالي )High Cut( والقص الكامل )Full Cut( بأحجام وألوان متعددة 
يصل وزنها إلى 1.25 كجم. كما أن الخوذات تتميز بأنها تفي بمتطلبات معايير 

 .)IIIA حتى المستوى( NIJ 0106.01 الحماية الخاصة بالمعهد الوطني للعدالة
باإلضافة إلى ذلك، تتوفر إمكانية تركيب ملحقات ومكونات تكتيكية اختيارية على 

تلك الخوذات. وقد صنعت شركة NP Aerospace أكثر من مليون خوذة لكل من 
المملكة المتحدة وكندا وإيطاليا والدول الحليفة في حلف شمال األطلسي )الناتو(.

مستوى األداء لخوذة AC915 في الحماية من المقذوفات ومواصفاتها الفنية

الحماية من الشظايا 
والمقذوفات

17 جم من القذائف في 
اختبار المحاكاة الشظية؛ 

V50 بمقياس

16 جم من المقذوفات 
V50 الكروية بمقياس

حماية من الرصاص 
المصفّح عيار 9 ملم

436 م/ث<620 م/ث<735 م/ث
االمتثال لمعايير المعهد 
(NIJ) الوطني للعدالة

ممتثلة لمتطلبات المعيار NIJ 0106.01: معيار NIJ من المستوى 2 )9ملم، 
).44 Mag( من المستوى 3أ NIJ معيار ،).357 Mag

مقاومة الضغط
من األعلى إلى األسفلمن الجانب إلى الجانبمن األمام للخلف

1500 وحدة نيوتن1100 وحدة نيوتن1100 وحدة نيوتن

حماية الغالف من 
االشتعال*

حماية من االشتعال وفقًا الختبار CAN/CSA 22.2 أ، ب
*متوفرة حسب الطلب

الحماية من الصدمات 
الشديدة

 تتجاوز معايير الجيش األمريكي لالصطدام للخوذة القتالية المتقدمة بمعدل
D3O® 10 إطارات في الثانية باستخدام تقنية

 مستوى األداء في ظل درجات الحرارة المحيطة والمرتفعة والمنخفضة 
)-10، +53 مئوية(

األلوان

صحراويأسودأخضر زيتي

AC915 معلومات الوزن والمقاس لخوذة

المقاس
التغطيةمقاس الخوذةالوزن 

الخوذة مع نظارات الرؤية الخوذة فقط
تغطية الرأسمساحة السطحالعرضالطولالمحيطالليلية  والقضبان واألحبال

507 سم مربع899 سم مربعحتى 155 ملمحتى 190 ملم530 - 570 ملم1.23 كجم1.08 كجمصغير
577 سم مربع958 سم مربع155 - 165 ملم190 - 200 ملم560 - 600 ملم1.26 كجم1.10 كجممتوسط
628 سم مربع1058 سم مربع165 - 175 ملم200 - 210 ملم590 - 640 ملم1.31 كجم1.17 كجمكبير
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عة مضادة للمقذوفات ألواح مدرَّ
عة الواقية من الرصاص لشركة NP Aerospace متغيرات وخيارات سريّة مصممة  تتضمن األلواح المدرَّ

عة صلبة واقية من الرصاص مزودة بسيراميك  للعمليات الخاصة ولوحات طافية خفيفة الوزن وألواح مدرَّ
عالي الجودة لمواجهة عناصر التهديدات الخاصة من المستوى IV + حسب معيار NIJ. كما تتوفر األلواح 

عة الواقية من الرصاص القائمة بذاتها أو المقترنة بمعدات أخرى بتصميمات مزودة بفتحة إلطالق النار  المدرَّ
وبتصميم من نوع القص الكامل وتزن أقل من 1 كيلوغرام للوح بحجم متوسط. وتفي تلك األلواح الواقية من 

الرصاص بمتطلبات معايير الحماية NIJ 0101.04 وNIJ 0101.06 وغيرها من عناصر التهديدات 
بطلقات نارية يتراوح عيارها من 45x5.56 إلى 63x7.62 ملم. وقد صنعت شركة NP Aerospace مئات 

عة للبدن الواقية من الرصاص لكل من القوات المسلحة البريطانية والكندية. اآلالف من األلواح المدرَّ

مستوى أداء األلواح للحماية ضد المقذوفات

التصميممعيار NIJاإلنتاج

التهديدات

الوزن لكل لوح 
بحجم متوسط 

(كجم)

الوزن لكل لوح 
بحجم متوسط 

(رطل)

التهديدات الخاصة من 
التهديدات الخاصة من التهديدات الخاصة من المستوى 3 +المستوى 2أ و2 و3أ +

المستوى 4 +

ضربات 
متعددة

عيار 9 ملم

.40 S&
W

ش 
خرطو

M
agnum

صة 357 
صا

ر

M
agnum

صة 0.44 
صا

ر

رصاصة M80 Ball عيار 7.62 ملم

M عيار 5.56
صة 193

صا
ر

رصاصة MSC PS Ball عيار 7.62 ملم

رصاصة LPS عيار 7.62 ملم

رصاصة SS109 عيار 5.56 ملم

رصاصة “Green Tip” عيار 5.65

N عيار 5.56
ATO

صة 
صا

ر

رصاصة AP M2 عيار 7.62 ملم

رصاصة BZ API عيار 7.62 ملم

رصاصة B32 API عيار 7.62 ملم

LWB Covert IC06101.061 ICüüüü†üü‡†30.861.90
LWB Covert SA06101.06SAüüüü†üü‡†30.912.01

LWB III+ IC06101.06
ICüüüüüüü‡†61.022.25 1)معتمد(

LWB III+ SA06101.06SAüüüüüüü‡†61.082.33

LWA III+ 109 IC06101.06
ICüüüüüüü‡†üüü61.673.68 2,1)معتمد(

LWA III+ 109 IC06 Alumina101.062,1 ICüüüüüüü‡†üüü61.83.97
LWA IV- SA04101.04SAüüüü†üü†üüüü22.024.45
LWA IV- SA06101.06SAüüüü†üü†üüüü22.164.76
LWA IV+ SA04101.04SAüüüüüüüüüüüüü12.355.18
LWA IV+ SA06101.06SAüüüüüüüüüüüüü12.495.49
LWA IV SA06101.06SAüüüüüüüüüüüüüü13.016.63

 IC: تصميم مقترن بعناصر أخرى؛    SA: تصميم قائم بذاته؛      1: مع درع ليّن معتمد؛      2: مع حامل معتمد؛     IAW NIJ 0101.06 :ü أو NIJ 0101.04؛     †: إيقاف الطلقة الخارقة للدروع، تتجاوز معيار NIJ BFD؛
‡: معيار IAW NIJ 0101.06 بسرعة منخفضة

الدروع التكتيكية
توفر الدروع التكتيكية لشركة NP Aerospace، التي تتميز بخفة وزنها، حماية ضد الضربات المتعددة بالرصاص 
والحماية من التفجيرات لفرق شّن العمليات التكتيكية التي تنطوي على خطورة عالية، وتفي بمتطلبات معايير الحماية 

ضد التهديدات الخاصة من المستوى III + حسب معايير المعهد الوطني للعدالة. وتتوفر مجموعة من التصميمات لدروع 
العمليات التكتيكية حيث تتوفر بمنافذ للرؤية ومساند للسالح ومقابض خفيفة الوزن قابلة للتعديل توفر الحماية من المقذوفات 

من أجل القدرة على تحقيق المستوى األمثل من المناورة. كما يمكن تركيب أنظمة إضاءة RAID وكاميرا على تلك 
الدروع. كما أن الدروع تتميز بأنها تفي بمتطلبات معيار NIJ 0108.01 للحماية ضد التهديدات الخاصة من المستوى 

III + بما يشمل الحماية ضد الضربات بطلقات M193 عيار 45x5.56 ملم وM43/M67 عيار 39x7.62 ملم. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن تلك الدروع خفيفة الوزن توفر حماية عند 3.28 رطل لكل قدم مربع )16 كجم / متر مربع(.

أداء الدروع للحماية من المقذوفات

معيار NIJخط اإلنتاج

التهديدات

شظايا االنفجارات

التهديدات الخاصة من 
التهديدات الخاصة من التهديدات الخاصة من المستوى 3 +المستوى 2أ و2 و3أ +

المستوى 4 +

ضربات متعددة عيار 9 ملم
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M عيار 7.62 ملم
SC (M

رصاصة (43
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رصاصة "Green Tip" عيار 5.65 ملم

N عيار 5.56 ملم
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A عيار 7.62 ملم
P M

صة 2
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B عيار 7.62 ملم
Z A

PI صة
صا

ر

B عيار 7.62 ملم
32 A

PI صة
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ر

نطاق الحماية للدروع من 
‡0108.01üüüüüüüüالمقذوفات

تتجاوز معايير 
الحماية الخاصة 

NIJ بـ

17 جم من قذائف المحاكاة الشظية؛ 
بمقياس V50 <1400 م/ث

ü: معيار IAW NIJ 0108.01؛      ‡: معيار IAW NIJ 0108.01 بسرعة منخفضة


