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MilDef: 

MilDef е шведска компания, специализирана в дизайн и производство на 

компютърно оборудване за военни операции, трудни условия като 

пустинна жега, арктически студ, тропически дъжд или влажна джунгла 

или пясъчни пустини с придружените от това нужди от движение, шок и 

вибрация. 

MilDef е наясно с нуждите на отбранителните сили и е посветила силите 

си на иновации и доставка на голям набор от висок клас отбранително 

компютърно оборудване, което да помага на военните сили и 

специални части да поддържат добра комуникация , където и да се 

намират. 

Успешно реализирани проекти в: Шведската армия, Норвежката армия, 

Финландската армия, Английската армия, Испанската армия, 

Индонезийската армия 

Предлагаме Ви: 

Концепция Проектиране Тестване Производство Подкрепа 

     
Създаване на 
концепция за нов 
продукт, включително 
доказателство за 
концепция. 
 

 Опростен дизайн 

 Концептуална 
техническа 
спецификация 

 Изчисляване на 
цената на 
продукта 

Продуктите са 
проектирани от 
основата, бързо 
проектиране за 
персонализирани 
бройки и т.н. 
 

 Електронно 
проектиране 

 Механичен дизайн 

 Менижиране на 
проектра 

 SW развитие 

 Прототип 

Напълно 
автоматизирани 
процедури за тестване 
на продукти и 
съоръжения за 
тестване на сурова 
околната среда на 
място 
 

 EMC 

 Температура / 
влажност 

 IP тест 

 Вибрация и шок 

 MIL-STD-1275 

Модерни 
производствени 
съоръжения 
 

 Производство на 
големи обеми 

 IPC 
Сертифициран 

 Пълна ESD 
защита 

 SMT линии 

 Производство на 
печатни и дънни 
платки 

 Опитен FQC 
отдел 

Дълъг живот на 
продуктите и 
поддръжка през целия 
им живот.  
 

 6 месеца 
предизвестие за 
EOL 

 5 години резервни 
части 

 5 + години жизнен 
цикъл 

 10 + години живот 
на продукта 

 Удължена 
гаранция 

 

MilDef Продуктово Портфолио: 

Лаптопи и таблети 
19“/2 (Small Form 

Factor) 
Интелигентни 

дисплеи 
Специално 

проектирани 
Устройства за 
проследяване 
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MilDef лаптопи и таблети: 

MilDef предлагат широка гама от здрави и солидни компютри, таблети и периферно оборудване. Повечето от 

устройствата са идеални за използване в армията, флота и персонала на военновъздушните сили, въпреки че 

най-голямата област на приложение представляват наземните сили. Лаптопите на MilDef са най-често срещани 

в наземни превозни средства като танкове, бронетранспортьори и по-малките пътни превозни средства. Те се 

използват и централите, контролните станции, полевите палатки и от всички наземни сили. Продуктите от 

гамата биват – специално проектирани решения, преносими компютри, ТЕМПЕСТ / Tempest сертифицирани 

продукти, Криптиране, малки преносими таблети и др. 

 

Тъй като могат да задоволят всички компютърни изискванията за оборудване, MilDef е единствената марка от 

което се нуждаете на бойното поле. 

 

MilDef RS11 

 13.3“ High Brightness LED  FullHD, дисплей с висока яркост 

Sunlight readable 

 Оборудван с висок клас компютърна мощност CPU i7 / 8 GB RAM 

DDR3 / 256 GB SSD диск без движещи се елементи 

 Степен на защита IP65 – запечатан срещу прах и вода 

 Сертифициран по военни стандарти: MIL-STD-810G, MIL-STD-461F 

 Тестван и сертифициран срещу вибрации (OH58A/C Helicopter and 

Composit wheeled & tracked vehicle vibration) и Шок - 40G, 11ms 

 Работна температура -20 °C до 55 °C 

MilDef RK10 

 15“ XGA Square High Brightness LED  FullHD, дисплей с висока яркост 

Sunlight readable 

 Оборудван с висок клас компютърна мощност CPU i7 / 16 GB RAM 

DDR3 /до 500 GB SSD диск без движещи се елементи 

 Степен на защита IP65 – запечатан срещу прах и вода 

 Сертифициран по военни стандарти: 

MIL-STD-810G, MIL-STD-461F 

 Тестван и сертифициран срещу вибрации (M548 Tracked 

Vehicle, OH58A/C Helicopter and Composit wheeled vehicle vibration) 

 Работна температура -20 °C to 60 °C 

 Тестван при Shock 40G, 11ms 

MilDef DS11 

 10,1“ 1920 x 1200, Square High Brightness LED  дисплей с висока 

яркост Sunlight readable 

 Оборудван с висок клас компютърна мощност CPU i7 / 8 GB RAM 

DDR3 /до 512 GB SSD диск без движещи се елементи 

 IP65 – запечатан срещу прах и вода;  

 Сертифициран по военни стандарти: MIL-STD-810G, MIL-STD-461F, 

WHCK 

 Тестван и сертифициран срещу вибрации (Vibration Method 514.6, 

Ground Vehicles-ground mobile, Composite wheeled vehicle vibration и Тестван при Shock 40G, 11ms 

 Работна температура -20 °C to 60 °C ; При Дъжд – Rain 276 kPa 



MilDef DB7 

 5“ 800x480, High Brightness LED дисплей с висока яркост Sunlight 

readable тъч скрийн. 

 Оборудван с компютърна мощност CPU Intel Dual Core 1,33 Ghz/ 8 GB 

RAM DDR3 /до 512 GB SSD диск без движещи се елементи 

 Степен на защита IP65 – запечатан срещу прах и вода 

 Сертифициран по военни стандарти: MIL-STD-810G, MIL-STD-461F, 

Explosive Atmosphere / Solar Radiation Test 

 Тестван и сертифициран срещу вибрации (OH58A/C Helicopter and 

Composit wheeled vehicle vibration) и Тестван при Shock 40G, 11ms 

 Работна температура -20 °C to 60 °C ; При Дъжд – Rain 276 kPa 

 

19”/2® (Small Form Factor) 

Иновативен подход към дизайна на продуктите позволява размера да се намали с 50%, което може да увеличи 

свободното мястото в работната станция с до 75%. По-малките устройства са идеални за бронирани наземни 

превозни средства, наземни отряди, специалните части, както и за военновъздушните и морските сили. 

Компактният размер също така редуцира теглото, енергопотреблението и излъчването на топлина в корпуса на 

превозното средство. Гарантирана е и доживотна поддръжка на части за моделите от серията. Гамата 

предлага компютри, сървъри, суичове, рутери, специално проектирани решения и решения за захранване на 

оборудване. 

CS2100 series 

Здрав и солиден компютър, базиран на процесора Intel® Xeon® E3-

1505L V5 CPU, поддържащ до 32GB RAM и M.2 SSD за съхранение. 

Сертифициран по военни стандарти: MIL-STD-810F, MIL-STD-461F, MIL-

STD-1275D. Степен на защита IP65 – запечатан срещу прах и вода. 

Работна температура  от −40 до +71 °C; 

 

KSW400 series 

KVM суич за VGA и USB вход в закален корпус. Той позволява до 7 

компютъра да споделят един VGA и 2 USB порта за клавиатура и 

мишка. Можете също така да се навържат до 3 KVM суича заедно и да 

постигнете до 19 компютъра на една и съща конзола. Сертифициран по 

военни стандарти: MIL-STD-810G, MIL-STD-461F, MIL-STD-1275D & IP54 

  

RM200 series 

RM200 е високопроизводителен маршрутизатор с компактен и солиден 

дизайн. Той е базиран на Cisco 5915 ESR картата, поддържа Cisco IOS 

и се конфигурира чрез стандартния Cisco CLI. 

 



Интелигентни дисплеи / Rugged Intelligent Displays 

Всеки дисплей на MilDef е вдъхновен от действия на бойното поле. Дизайна на дисплеите е разработен в 

сътрудничество с въоръжените сили, за да отговори на сериозните комуникационни предизвикателства на 

техните бронирани превозни средства и командни пунктове. Дисплеите на MilDef са не само едни от най-

издръжливите на пазара, но и адаптирани към по-фините точки на военните операции, като необходимостта от 

стелт, за да се спести място в компактни помещения и да се интегрира лесно с друго оборудване. Днес набора 

от интелигентни дисплеи е основен елемент на военни операции, с хиляди използвани устройства по целия 

свят. 

Оперативни предимства: 

 Широка гама – от 8.4“ до 55“ 

 Голям обхват работна температура – от -40°C до +71°C 

 Опционален тъчскрийн екран с инфраред технология 

 Нощно виждане (NVIS) съвместима 

 PIP функционалност 

 Невидим режим - автоматично затъмняване на фоновото осветление при стелт ситуации 

 Широка гама от входове и изходи, включително DVI, USB, композитен, сериен порт, резистивен тъч и др. 

 Всички компютри MilDef могат да се управляват дистанционно чрез Интелигентните дисплеи на 

разстояние до 5м. 

 Проектиран, разработен, произведен и поддържан съгласно стандартите ISO 9001 и AQAP 

 Произведен съгласно стандартите MIL-STD-810, MIL-STD-461 и Ingress Protection 

 

RD10/RD15 

RD10 и RD15 се противопоставят на суровите условия на бойното поле 

със здрави метални корпуси, предназначени специално за използване в 

бронирани автомобили. Те предлагат мнощество функции като Нощно 

виждане, PIP и Invisible Mode. Също така са налице възможности за 

монтаж по поръчка за безпроблемно интегриране в оборудването, с 

което разполагате. Разширеният температурен диапазон на RD10 е 

проектиран според стандарта на GVA за използване в бронирани 

превозни средства. С подобрената работна температура са възможни 

операции дори при най-тежките условия на околната среда.  

Дисплеят с висока яркост и клавиатурата с вградено осветяване 

позволяват лесна употреба в ярки и тъмни среди. Конекторите могат да 

бъдат персонализирани според вашите специфични изисквания. Сертифициран по военни стандарти: MIL-STD-

810F, IP65, MIL-STD-461E, VG95373, EN61000-4-2, EN61000-4-3. Работна температура: от −32 до +55°C;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Специално проектирани  

Ние можем да предложи на вашите клиенти пълна реализация на всяка идея или концепция за продукт. 

Нашият творчески, опитен и добре мотивиран персонал разбира какво е необходимо, за да се превърне идеята 

на клиента в готов продукт - поддържайки разходите, качеството и времето в пълен синхрон. 

LCD / KBD серия DS200 

LCD/KBD DS200 е квадратен 19" терминал за използване в най-суровите 

среди. Той се побира във всяка стандартна 19" rack система и е напълно 

подвижен, което му позволява да бъде издърпан и прибран за секунди, 

когато е необходимо. Терминала разполага с 15-инчов дисплей и 

клавиатура с тъчпад, за да може потребителят да има пълна достъпност. 

Сертифициран по военни стандарти: MIL-STD-810G, MIL-STD-461F, MIL-

STD1275B и IP54. Работна температура от -20°C до +55°C 

 

Устройства за проследяване  

Платформата SCC Titan предоставя на военни и държавни агенции защитено уеб базирано приложение за 

пълно проследяване и комуникационни възможности. Разпознаване на ситуацията - оперативно командване и 

контрол, реагиране при извънредни ситуации и способност за осигуряване на цялостно обсъждане след 

операцията. 

SCC TITAN се състои от редица различни елементи, включващи платформа като част от обща операционна 

картина (COP), устройства (BLOS и GSM / GPRS) и SCC Tactical. Комбинацията от уеб базирана платформа 

като командна система и клиентска платформа на тактическо ниво в областта на действие е в основата на 

всяко модерно решение за проследяване - SCC TITAN има тази архитектура. 

Продуктовият пакет се състои от пълна гама от търговски продукти (COTS) за войници и превозни средства, 

въздухоплавателни средства и морски устройства със специфични стандарти за относно околната среда като 

IP67 / 68. 

Устройствата са конструирани за военния сектор, специално насочени към изискванията за комуникация и 

сигурност. Те са доказани като най-добри в класа за военни изисквания. 

SCC TITAN включва връзка от машина към машина (m2m) в хардуерни и софтуерни платформи, за да позволят 

странични комуникации и ситуационна осведоменост между потребителите на тактическо ниво, както и 

вертикално между полевите войници и централата. Освен това, сигурни комуникации могат да бъдат изпратени 

двупосочно между сателитни устройства и Android и iOS смартфони. Сигурните съобщения могат също да се 

изпращат по имейл и по SMS чрез сателит. 
 

 
   

Whisper Wave ECHO SCC Pocket App 
 


